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1 Úvod 

Práce se zabývá oblastí start-up firem, která je v poslední době velmi aktuálním 

tématem, jenţ hýbe celým světem. Důvodem je hlavně jejich pozitivní dopad na 

ekonomický růst, zaměstnanost a tvorbu nových pracovních míst. To si uvědomuje většina 

zemí a snaţí se proto podporovat růst vzniku těchto podniků. Start-up firma je typická tím, 

ţe přináší na trh dosud neobjevený či inovativní produkt, který můţe pomáhat zákazníkům 

řešit určitý problém, zjednodušit daný proces, případně jen zpříjemnit obvyklé činnosti. 

Inovace a nové postupy se dotýkají nejen všech podnikových aktivit, ale mají také vliv na 

kaţdodenní ţivoty. Start-up firmy mohou vznikat v jakýchkoliv oblastech, nejčastěji se 

ovšem objevují v technologiích a internetovém prostředí. Důvodem je hlavně fakt, ţe 

v těchto oblastech dochází neustále k velkým pokrokům. A lze očekávat, ţe jejich význam 

bude i nadále růst. U start-up firem jde v první řadě o originální a inovativní nápad, určitý 

potenciál a jasně stanovený cíl, jenţ můţe podnikateli zajistit mezinárodní úspěch. 

Takového se dočkaly společnosti jako Facebook, Google, Apple či Ebay – nejznámější 

světové start-up projekty, jejichţ začátky byly srovnatelné s tisíci dalšími projekty, které 

vznikají nyní. Jiţ mnoho let funguje spousta institucí, které podporují vznik těchto firem.  

V současné době, kdy roste popularita start-up firem a dochází k zakládání mnoha nových 

podniků, lze spatřit také výrazný nárůst sítí pro podporu začínajících podnikatelů. Mimo to 

se objevují stále nové moţnosti počátečního financování nejen ze soukromých, ale i 

veřejných zdrojů.   

Hlavním cílem této práce je zjistit, která ze zkoumaných zemí poskytuje vhodnější 

podporu a zázemí začínajícím firmám a také, kde jsou obecně lepší podmínky pro 

zakládání a následný růst firem.  

V komparaci zemí se práce zaměří převáţně na proces vzniku společnosti a na 

nejčastěji pouţívané právní formy podnikání, poté detailně rozebere jednotlivé moţnosti 

počátečního financování a uvede aktuální programy, projekty a aktivity, které mohou 

podniky vyuţít v rané fázi rozvoje. Kromě metody komparace je zde vyuţita rovněţ 

historická metoda, která zkoumá vývoj podnikatelského prostředí a právního řádu. Zabývá 

se také rozvojem ekonomické aktivity obyvatel a změnou programů, které poskytuje stát či 

soukromý sektor. Jelikoţ se práce vztahuje na 2 země, je zde částečně pouţita i metoda 

geografického popisu, díky které jsou nastíněny hlavní geografické rozdíly.   

Práce se bude nejprve věnovat teoretickému vymezení start-up firem, poté rozebere 

jednotlivé formy financování a také moţné způsoby státní a soukromé podpory, jenţ jsou 
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k dispozici pro start-up firmy. Další část práce bude teoretické znalosti vyuţívat přímo u 

konkrétních zemí - České republiky a Velké Británie. Shrne celkovou oblast start-up firem 

včetně moţností financování a podpory a následně se pokusí porovnat získané informace u 

obou zemí.   
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2 Vymezení kontextu fungování start-up firem 

2.1 Vymezení start-up firem 

Jako start-up firma se v dnešní době označuje nově vznikající společnost, případně 

inovativní produkt. Problémem v této oblasti je skutečnost, ţe se tento pojem během 

několika let dostal do podvědomí veřejnosti natolik, ţe za start-up firmu bývá mylně 

povaţována jakákoliv začínající firma, bez ohledu na její podnikatelský záměr. Existuje 

mnoho definic a názorů na tuto problematiku. Ries (2011) tvrdí, ţe start-up je instituce lidí, 

která má za cíl vytvořit nový produkt či sluţbu, a to s ohledem na extrémní nejistotu 

úspěšnosti. Neboť velká část začínajících firem je svou činnost nucena, z důvodu 

neúspěchu na trhu, ukončit.  

Podle Slavíka (Slavík, 2013) spadá pod pojem start-up vznik podniku a jeho rozvoj. 

Tomuto stavu předchází start-up projekt, který je totoţný s obecnou definicí projektu, na 

níţ se shoduje Slavík (2013) společně s Veberem a Srpovou (Veber a Srpová, 2012). Podle 

nich se jedná o systém činností, které vedou k dosaţení specifického cíle za pomoci 

určitých zdrojů, finančních či lidských, v rámci dané firmy. Cílem se v tomto případě 

rozumí zaloţení podniku. Oproti tomu Vanhara (2011) rozlišuje nápad, projekt a start-up. 

Pod projekt řadí činnosti jako realizace nápadu, testování základních uţivatelů, apod.  

Podle jeho názoru musí mít start-up zákazníky, kompletně hotový web a obchodní model. 

Tato práce se přiklání k názorům autorů Slavíka (Slavík, 2013) a Riese (Ries, 2011), a tím 

i k obecně známé definici start-up firem. Podle níţ se jedná o mladou společnost, která se 

teprve začíná rozvíjet a přichází s něčím novým, na trhu dosud neznámým. Je tedy důleţité 

nabídnout něco, po čem lidé touţí, co chtějí nebo potřebují a za co jsou ochotni zaplatit 

(Fontinelle, 2012). 

Podle Slavíka (Slavík, 2013) patří mezi charakteristické znaky start-up firem:  

 nízké počáteční náklady,  

 vysoké podnikatelské riziko, 

 vyšší návratnost vloţených finančních prostředků v případě úspěšnosti firmy. 

Ať uţ tedy definujeme start-up firmu jakkoliv, podstatné je, aby její produkt byl 

v dané zemi inovativní. Můţe jít o originální myšlenku, nový nápad na podnikání, 

proniknutí na dosud neobjevený či nerozvinutý trh nebo poskytování sluţeb neobvyklou 

cestou. Patří zde také výroba produktu, který je zaloţen na odlišném technologickém 

postupu či vyráběn s pomocí nových materiálů. V dnešní době, kdy je kladen důraz na 
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ochranu ţivotního prostředí, je výroba, zaloţená na ekologicky šetrných materiálech velmi 

vítaná.
1
  

Důleţitou otázkou v tomto případě je, jak poznat inovativní firmu. Audretsch, Falck 

a Heblich (2011) pouţívají podíl vstupů věnovaných na výzkum a vývoj. Pokud firma 

věnuje více jak 3,5 % svých vstupů na výzkum a vývoj, je povaţována za inovativní. Kdyţ 

je podíl větší neţ 8,5 %, jedná se o „high–tech“ společnost. Ovšem jelikoţ není zcela 

zřejmé, jaké vstupy by měly být povaţovány za vstupy věnované výzkumu a také ne 

všechny firmy tyto informace poskytují, je tato metoda poněkud nepřesná.  

Při zaloţení start-up firmy a výběru právní formy hraje důleţitou roli jejich 

charakteristický rys - nízké počáteční náklady. U nově zakládajících inovativních firem 

převládá práce na ţivnostenské oprávnění nebo společnost s ručením omezeným.  

Vznik prvních start-up firem na světě se pojí s americkou oblastí Silicon Valley, 

která se nachází v San Franciscu v Kalifornii. Představuje jedno z nejlepších výzkumných 

a vývojových center na světě. A to převáţně díky velké koncentraci vysokých škol, 

technologických firem, manaţerů a investorů. Proto je tato oblast perfektně připravena na 

podnikání a samotný rozjezd start-up firmy, v současné době převáţně v oblasti 

informačních technologií (dále jen IT), má zde největší šanci na úspěch. A tak není divu, 

ţe mnoho známých světových společností, jako Apple, Google nebo eBay, mají svůj 

původ právě zde.
2
   

Se start-up firmami se s postupem času spojuje řada dalších pojmů. Jak uţ bylo 

zmíněno, velkým problémem u těchto firem je poměrně malá šance na úspěch. S touto 

situací souvisí tzv. „start-up feeling“, tedy počáteční nadšení, které je nutno udrţet si po 

celou dobu podnikání a také v době, kdy je podnikání jiţ na samém vrcholu. Nadšení 

přináší mnohem větší chuť do práce, bojovnost vůči negativním vlivům a nové konkurenci, 

posiluje energii, sílu vydrţet, nevzdat to a v neposlední řadě také podporuje tvůrčí 

potenciál (Nesnídal, 2011). 

Jedním z dalších pojmů je obchodní model „Lean Startup“. Je moţné ho definovat 

jako aplikaci štíhlého myšlení v procesu inovace. Dnes jej vyuţívají hlavně internetové 

projekty, softwarové firmy a další technologické společnosti. Obsahuje návody, principy a 

doporučení, jak dosáhnout úspěšného start-upu. Základní myšlenkou je vývoj produktu 

                                                           
 
1
 PODNIKÁTOR, 2013. Co je to startup? [online]. Praha: Podnikátor, 20. 4. 2013 [cit. 20. 11. 2013]. 

Dostupné z: http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/byznys-plan/n:17065 
2
 GROMOV, Gregory, 2011. Silicon Valley History [online]. NetValley [1. 12. 2013]. Dostupné z: 

http://www.netvalley.com/silicon_valley_history.html 

 

http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/byznys-plan/n:17065
http://www.netvalley.com/silicon_valley_history.html
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podle potřeb zákazníka, a to hned od začátku podnikání. V úvodu je důleţité identifikovat 

problém, který je nutno vyřešit a poté najít zákazníky (uţivatele) ochotné zapojit se do 

diskuzí, testování a experimentů s cílem dojít k minimálnímu produktu. Základními 

poţadavky tohoto produktu je, aby byl jednoduchý, se základními vlastnostmi a schopný 

řešit daný problém. Druhým krokem je potom přechod k samotnému vývoji a spuštění 

projektu. V této fázi je nutné monitorovat chování uţivatelů
3
 a získávat jejich zpětnou 

vazbu. Na závěr je potřeba vyhodnotit, do jaké míry je produkt ţádaný a snaţit se jej 

udrţovat na jednoduché bázi, kdy kaţdou další doplňkovou funkci je třeba testovat a v 

případě neúspěchu u uţivatelů odstranit. Pokud je projekt schopný si v začátcích udrţet 

40 % aktivních uţivatelů, má předpoklady pro budoucí růst a je na čase zaměřit se na 

financování a podporu (Ries, 2011). 

2.2 Internetové start-up firmy 

Start-up firmy vznikají převáţně v odvětví informačních a komunikačních 

technologií (dále jen ICT), neboť tato oblast neklade příliš vysoké nároky na kapitál. Není 

nutné kupovat nebo pronajímat nemovitosti, stroje, vybavení, materiál či najímat 

zaměstnance.  S tím také souvisí v Americe rozšířený a často vyuţívaný pojem 

bootstraping, coţ znamená podnikání bez peněz nebo pouze s malým finančním obnosem.
4
   

Dalším důvodem je také to, ţe internetové prostředí prochází neustálými změnami a 

vývojem. Poskytuje širokou škálu moţností a není ve většině případů omezen jen na 

lokální území, ale umoţňuje působení v globálním měřítku. Navíc současná doba plná 

sociálních sítí a blogů napomáhá k levnému a účinnému marketingu. Obecně jsou za 

internetové start-upy povaţovány ty, které se tvoří v prostředí internetu a základem je 

software připojený k celosvětové počítačové síti. 

Patří zde:  

 mobilní nebo webové aplikace,  

 technologické firmy,  

 sociální sítě,  

 online hry a další.  

                                                           
3
 Je potřeba jasně sledovat, kolik lidí chodí na stránky, jak se chovají, na co se zaměřují a hlavně, jak 

pouţívají produkt.  
4 BUSINESSDICTIONARY, 2013. Bootstrapping [online]. WebFinance [cit. 30. 11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.businessdictionary.com/definition/bootstrapping.html 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/bootstrapping.html
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Zakladateli a provozovateli internetových start-upů bývají velmi často absolventi 

středních či vysokých škol, kteří disponují kvalitními IT schopnostmi a snadno se orientují 

v internetovém prostředí. Je tedy zřejmé, ţe v této oblasti nemusí jít nutně o výrobu a 

prodej výrobků, ale převáţně o poskytování sluţeb, které mohou veřejnosti ulehčit či 

zpříjemnit mnoho kaţdodenních činností, případně vyřešit nějaký problém.  

Internetové start-upy zaznamenaly v polovině 90. letech rapidní oblibu. Došlo 

k nárůstu pouţívání internetu širší veřejností, a to hlavně z důvodů niţších nákladů na 

připojení. Začaly se objevovat nové sluţby v oblasti e-mailové komunikace, internetových 

vyhledavačů a zpravodajství. Vzniklo mnoho internetových obchodů a příleţitostí, které 

svými optimistickými výhledy do budoucna lákaly investory. Na konci 90. let 20. století 

došlo k tzv. internetové bublině (známé také jako dot.com bubble), která zapříčinila zánik 

tisíce firem a připravila investory o miliardy dolarů. V posledních několika letech se 

internetové start-upy opět těší velkému zájmu, a to díky rychlému vývoji výpočetních a 

informačních technologií (Veber a Srpová, 2012). 

Start-up firmy nejsou omezené ovšem jen na technologickou oblast, ale objevují se 

i v jiných odvětvích, například v biotechnologiích. Jejími zakladateli stejně tak nebývají 

vţdy jen fyzické osoby. Svou roli zde hrají také národní a nadnárodní společnosti, které 

vymýšlejí inovativní produkty. A v neposlední řadě vládní orgány, jejichţ cílem je 

nabídnout veřejnosti novou moderní sluţbu.  

2.3 Způsoby financování start-up firem 

Při zakládání a následném rozvoji firmy můţeme pouţívat různé finanční 

prostředky. Obecně se tyto zdroje člení podle vlastnictví na: 

 vlastní – k těmto zdrojům patří vklady zakladatelů, dary, dotace, vklady investorů a 

odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku, 

 cizí – zde se řadí zejména úvěry, leasing, faktoring, forfaiting, dluhopisy, půjčky od 

známých, tiché společenství a rizikový kapitál (Reţňáková, 2012). 

Ovšem financování start-up firem se od běţných společností liší. Z důvodu 

vysokého podnikatelského rizika bývají tyto firmy málo atraktivní pro tradiční zdroje, 

jakými jsou např. vklady akcionářů, dlouhodobé úvěry bank, apod. Proto se ve větší míře 

pouţívají finanční nástroje, mezi které patří: 

 vlastní prostředky zakladatelů a osob s nimi spřízněnými (z anglické zkratky FFF: 

families, friends, fools), 

 rizikový kapitál (odvozeno z anglického slova Venture Capital), 
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 andělští investoři (jinak také Business Angels nebo Angel Investors), 

 bankovní úvěr,  

 dotace,  

 crowdfunding (Slavík, 2013). 

Jelikoţ vloţené investice do začínajících firmem bývají nejasné a nezaručují 

budoucí přínosy, start-up firma pro investory znamená určitou sázku, která můţe vyjít a 

přinést vysoký zisk, ale naopak také ztrátu. Záleţí tedy hlavně na zakladatelích, aby byli 

schopni investorům nabídnout co nejzajímavější podnikatelský záměr s originálním 

produktem, který se bude vyznačovat dlouhodobě udrţitelnou výhodou oproti konkurenci, 

coţ přinese rychlý růst trţeb a zisků. Důleţitou roli proto hrají manaţerské a přesvědčovací 

schopnosti vedení. 

2.3.1 Vlastní prostředky 

Pro mnohé podnikatele je financování vlastními prostředky nejlepší a nejjednodušší 

způsob. Jednou z hlavních výhod je nezávislost na bankovních institucích a investorech. 

Dále moţnost samostatně se rozhodovat o budoucím vývoji a jednat podle svého vlastního 

uváţení. Existuje i řada odpůrců tohoto názoru, kteří naopak upřednostňují vyuţívání 

cizího kapitálu. Obzvlášť v případě, kdy můţe při správném pouţití těchto zdrojů dojít 

k dřívějšímu zhodnocení a především rychlejšímu růstu a rozvoji společnosti. V současné 

době na trhu převaţují firmy financované s pomocí cizího kapitálu a těch, které svůj 

provoz financují z vlastních prostředků, je mnohem méně. 

Důleţitou roli při volbě finančních zdrojů a potřebné výši finančních prostředků 

hraje také finanční náročnost produktu (případně sluţby) a celého odvětví (Švec, 2010). 

2.3.2 Rizikový kapitál (Venture Capital) 

Slavík (2013) pod pojmem rizikový kapitál rozumí investici investora, který se 

zaměřuje na financování rozvoje firem, u nichţ je často vyšší podnikatelské riziko, ale 

naopak moţný rychlý růstový potenciál. Poskytovateli mohou být osoby nebo fondy 

rizikového kapitálu. Tyto fondy slouţí ke shromaţďování finančních prostředků od 

investorů. Starají se o vlastní investiční činnosti, posuzují investiční příleţitosti, 

porovnávají, provádí výběr nejvhodnějších moţností a nakonec také zabezpečují odprodej 

podílů od jednotlivých společností.  
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Obvykle se jedná o obchodní partnerství, které zahrnuje:  

 investory – jimiţ jsou soukromé osoby, nadace či penzijní fondy, s velkým objemem 

finančních prostředků, které jsou ochotné investovat a souhrn jejich finančních 

prostředků tvoří fond rizikového kapitálu, 

 partnery – neboli správce fondu (investiční manaţeři a poradci), kteří mají za úkol 

vyhledávat zájemce o investice, ze kterých pak podle stanovených kritérií fondu 

vybírají ty nejvhodnější a dále realizují a dohlíţí na celkový průběh.  

Rizikový kapitál, lze obecně rozdělit do několika kategorií podle fáze vývoje 

společnosti:  

 Předstartovní financování (seed capital) – představuje finance vloţené do podniku ještě 

před jeho samotným vznikem, např. financování vývoje prototypu či průzkumu trhu. 

Tento typ investice se řadí mezi nejrizikovější.  

 Startovní financování (start-up capital) – zahrnuje vynaloţení finančních zdrojů v 

úvodní fázi, kdy je firma jiţ zaloţena, má připravený produkt a jasně určený trh, na 

který se hodlá zaměřit. Nedosahuje však ještě ţádných příjmů.  

 Financování počátečního rozvoje (early stage development capital) – tento zdroj 

vyuţívají jiţ fungující firmy, které mají velký potenciál rozvoje, ovšem nedosahují 

potřebných příjmů. 

 Rozvojové financování (later stage development) – jde o investici do společnosti, která 

chce rozšířit svou výrobu nebo expandovat na nový trh. Jedná se o nejniţší rizikovou 

investici ze všech (Veber a Srpová, 2012). 

Je zřejmé, ţe financování rizikovým kapitálem neslouţí výhradně start-up firmám. 

Ty mohou vyuţít převáţně jen startovního či předstartovního financování. Ostatní způsoby 

se týkají jiţ fungujících firem, které jsou ve fázi expanze nebo prochází restrukturalizací.  

U start-up firem celý proces funguje tak, ţe investor poskytne základní kapitál 

v potřebné výši. Prostřednictvím kontroly nad chodem podniku se můţe podílet na jeho 

zhodnocení. Obvyklá doba, po kterou působí investoři ve firmě je kolem 3 aţ 5 let. Poté 

dojde k prodeji obchodního podílu původnímu vlastníkovi, který přinese investorovi 

očekávaný zisk (Slavík, 2013).    

2.3.3 Andělští investoři (Business Angels)  

Reţňáková (2012) se stejně jako Slavík (2013) shodují v definici Andělských 

investorů. Jedná se podle nich o soukromé osoby, které disponují volnými finančními 
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prostředky a investují je do nadějných start-up firem na přechodnou dobu, s cílem zvýšit 

jejich trţní hodnotu.  

Oproti fondům rizikového kapitálu se jedná často o investice v menších objemech, 

od 25 000 eur po 250 000 eur, a to pouze od jednoho investora. Většinou jde o úspěšné 

manaţery či podnikatele. Dokáţí se dokonale orientovat v určitém odvětví, ve kterém si 

obvykle volí za cíl své investice danou start-up firmu, aby tak dokázali rychle zhodnotit 

budoucí perspektivu a udrţitelnost jejich produktu či sluţby. Přináší do firmy mnohdy své 

know how, znalosti a kontakty. Jejich záměrem je tedy aktivní působení ve firmě a 

vyuţívání svých zkušeností pro podporu růstu firmy. S cílem následného zhodnocení 

vloţených prostředků v co nejkratším časovém období, obvykle 3 aţ 5 let. Po této době 

dojde k výstupu investora ze společnosti, a to formou prodeje jeho podílu.  

Mandelík (2011) rozlišuje andělské investory podle míry jejich zapojení a 

spolupráce se společností na: 

 podnikatele – přestavují ideální typ, který splňuje všechny jiţ zmíněné body, poskytují 

svůj kapitál, know how, kontakty a aktivně působí ve společnosti, 

 investory – vkládají do firmy jen své volné finanční prostředky, které chtějí zhodnotit, 

jinak se do chodu společnosti nezapojují, 

 poradce – přináší profesionální know how a cenné zkušenosti v oboru, ovšem finanční 

prostředky nabízí jen velmi omezeně či vůbec. 

Stává se běţnou skutečností, ţe se manaţeři pro efektivnější a lepší přístup 

k informacím, které jim následně umoţňují rozumné a účelné investování svého kapitálu, 

často sdruţují do tzv. business angels sítí. 

2.3.4 Bankovní úvěr 

Bankovní úvěry, ať uţ krátkodobé či dlouhodobé, se řadí mezi cizí zdroje a jsou 

jedním z nejběţnějších a nejpouţívanějších zdrojů financování podniků. Jejich výhodou je 

poměrně snadné získání peněţních prostředků, ovšem výměnou za splátku odpovídajícího 

úroku. 

Oproti tomu získat úvěr na rozjezd podnikání je mnohem sloţitější, a proto nebývá 

tento způsob u start-up firem natolik vyuţíván. Banky ve většině případů poţadují alespoň 

roční podnikatelskou historii nebo minimálně jedno jiţ podané daňové přiznání. Jak bylo 

zmíněno v úvodu, start-up firmy si často zakládají lidé po ukončení střední či vysoké 

školy. Tudíţ je více neţ jasné, ţe nejsou schopni splnit bankou stanovené podmínky. 

Jednou z moţností, jak získat peníze od banky, je tzv. kontokorent. Tento úvěr umoţňuje 
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čerpat prostředky na běţném účtu do mínusu, přičemţ jeho výše je předem stanoven a 

většinou se pohybuje v desítkách tisíc korun (Chleboun, 2012). 

Důleţitou roli v jednání s bankou hraje kvalitně a přesvědčivě vypracovaný 

podnikatelský záměr. Aby byla ţádost o úvěr úspěšná, měl by obsahovat hlavně popis 

činnosti nebo produktu dané firmy, jeho přidanou hodnotu pro zákazníky, výjimečnost a 

odlišnost oproti konkurenci. Opět zde hrají velkou roli přesvědčovací schopnosti 

podnikatele (Vesecký, 2013). 

2.3.5 Dotace 

Jedním z dalších moţných prostředků pro financování start-up firem mohou být 

účelové dotace, poskytované z veřejných zdrojů státu na podporu inovativního podnikání.  

Nevýhodou těchto zdrojů je časová a administrativní náročnost, která nemusí často 

přinést očekávaný výsledek. Ovšem na druhou stranu existují i takové podpůrné dotace, 

které jakmile firma projde základními kritérii, lze vyuţívat okamţitě. Stále je zde ale určité 

riziko, zda nápad a podnikatelský záměr start-up firmy, bude u dané instituce úspěšný. 

Proto není vhodné na tento zdroj spoléhat a v případě úspěchu jej lze brát jen jako vítaný 

příspěvek (Slavík, 2013). 

2.3.6 Crowdfunding  

Crowdfunding představuje nový způsobu získávání finančních prostředků. Je 

zaloţen na vybírání malých příspěvků od velkého počtu investorů. Zásadním rozdílem, 

který odlišuje crowdfundingové aktivity od tradičních sbírek je, ţe probíhají výhradně 

online na internetu. Existují 2 hlavní druhy crowdfundingu. Prvním typem je tzv. equity 

crowdfunding, kdy investoři poskytnou start-up firmě finanční prostředky výměnou za 

akcie či podíl na společnosti. Druhý typ crowdfundingu je na bázi daru či úvěru. Jedinci 

mohou ţádat o peníze potřebné k výrobě určitého výrobku, sluţby či jiné aktivity, a 

investorům slibují určité výhody v podobě odměn z projektu, slev na budoucí nákup, 

moţnosti pojmenovat postavu v knize či hře podle investora, apod. Velkou roli v tomto 

procesu hrají sympatie nebo jakýkoliv jiný pozitivní vztah jednotlivců a skupin k projektu, 

pro který se prostředky shromaţďují.
5
  

Crowdfundingové aktivity jsou od počátku spojené převáţně s kulturní oblastí, a to 

hlavně co se týká hudby a filmu. K prvnímu on-line projektu došlo v roce 1997. Fanoušci 

                                                           
5
 BRIDGE, Rachel, 2013. What is Crowdfunding? The New Alternative Finance [online]. 

London: EntrepreneurHandbook, 17. 9. 2013 [cit. 30. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.entrepreneurhandbook.co.uk/crowd-funding/ 
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anglické rockové kapely Marillion nasbírali touto formou celkem 60 000 dolarů na 

financování nákladů spojených s turné kapely po Spojených státech amerických. Brzy se 

objevily další tvůrčí projekty a první webová stránka crowdfundingu vznikla v roce 

2001. V roce 2012 bylo zaznamenáno více jak 500 on-line internetových platforem po 

celém světě a v únoru stejného roku vybral jeden z projektů přes 1 mil. liber.
6
  

2.4 Podpora start-up firem 

Při začátku podnikání nehrají důleţitou roli jen investice a poskytnuté finanční 

zdroje, ale také určitá podpora, ať uţ v podobě administrativních či právních sluţeb, 

odborných konzultací nebo dobrého zázemí. 

 Tyto sluţby poskytují: 

 podnikatelské inkubátory, 

 vědeckotechnické parky, 

 komunity start-up firem. 

2.4.1 Podnikatelské inkubátory 

Podnikatelské inkubátory jsou určeny pro začínající firmy, které přichází 

s inovativním nápadem, sluţbou či produktem. Nejsou však otevřeny všem, zájemci musí 

projít přijímacím procesem, během kterého mají povinnost předloţit svůj podnikatelský 

záměr a vypracovat podnikatelský plán. Pokud zástupci inkubátoru a další zainteresované 

osoby zhodnotí tento plán jako skutečně originální a inovativní, mohou firmy vyuţívat 

všech jeho sluţeb. Nabízí v první řadě podnikatelské zázemí v podobě kanceláří pro 

administrativní činnost, jednací místnosti pro obchodní setkání včetně vybavení a také 

další potřebné sluţby jako telefonní sítě, internetové připojení, úklid a stravování. Součástí 

bývají často také prostory pro výzkumné a laboratorní zařízení.  

Mezi další poskytované sluţby patří: 

 poradenství, 

 pomoc se zaloţením firmy, 

 pomoc se získáním finančních prostředků, 

 vedení účetnictví,  

 pomoc s public relations, 

 zpracování personálních a daňových agend.  

                                                           
6
 FUNDABLE, 2014. The History of Crowdfunding [online]. Ohio: Fundable [cit. 30. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.fundable.com/crowdfunding101/history-of-crowdfunding 
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Cílem podnikatelských inkubátorů je sníţit náklady firem a připravit je na běţné 

trţní prostředí. Chtějí dosáhnout v co nejkratším období zisku, a tím zajistit investice do 

dalšího rozvoje. Jakmile tak firma projde úvodní fází a začne se jí dařit, můţe vyměnit 

podnikatelský inkubátor za svůj vlastní či pronajatý prostor. Obvykle je stanovena 

maximální délka pobytu v inkubátoru na 3 roky. Ve výjimečném případě, kdy vývoj 

produktu a následné uvedení na trh potřebuje delší čas, můţe být pobyt i 8 let. Další 

výhodou v rámci podnikatelského inkubátoru je, ţe se start-up firmy setkávají, pracují 

vedle sebe a mohou se tak navzájem inspirovat, vyměňovat si zkušenosti a spolupracovat 

(Veber a Srpová, 2012). 

Koncept podnikatelských inkubátorů vznikl ve Spojených státech amerických 

v roce 1959 ve městě Batavia ve státě New York. První Inkubátor Batavia Industrial 

Center se nachází v areálu bývalého strojírenského podniku Masseye Fergussona. 

Původním cílem bylo vyuţít staré průmyslové objekty a zlepšit aplikaci teoretických 

výsledků výzkumu v praxi. Jednou z prvních firem, která zde vznikla, byla líheň kuřat a od 

té doby se pro koncept podpory začínajících podniků pouţívá pojem „inkubátor“. 

V současné době nabízí školení, poradenství, prostory a další sluţby pro malé a začínající 

firmy (Mikoláš, Peterková a Tvrdíková, 2011). 

2.4.2 Vědeckotechnické parky 

Veber a Srpová (2012) pod pojem vědeckotechnické parky řadí všechny druhy 

center. Od průmyslových zón, vědeckých a technologických parků, aţ po podnikatelské a 

inovační centra. Obecně všechny  přispívají k růstu ekonomické úrovně prostřednictvím 

podpory rozvoje firem s originálním nápadem.  

Tyto parky bývají zakládány státními a regionálními institucemi, výzkumnými a 

vývojovými organizacemi, soukromými firmami a často také univerzitami, v jejichţ 

blízkosti se obvykle nachází. Díky tomu je zajištěn snadný a rychlý přesun informací 

z oblasti vědy, nových technologií a inovačního podnikání. 

Vědeckotechnické parky by podle Vebera a Srpové (Veber a Srpová, 2012) měly 

plnit základní funkce: 

 inkubační - spočívá v poskytování takových sluţeb, které jsou typické pro 

podnikatelské inkubátory, které bývají velmi často součástí parků, 

 inovační – je spojená s moţností vyuţívat v rámci parků prostory typu laboratoří, 

prototypových dílen a poradenských sluţeb v oblasti moderních technologií, 
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 transfer technologií – dochází k propojení výzkumných institucí s podnikatelskými 

subjekty, které mohou vyuţívat technické poznatky a teoretická řešení v praxi.  

2.4.3 Klastry 

Klastr je soubor vzájemně propojených firem, přidruţených institucí a organizací v 

určitém odvětví a regionu. Klastry zahrnují skupinu provázaných průmyslových odvětví a 

mnoho dalších subjektů, které jsou důleţité pro hospodářskou soutěţ (např. dodavatele 

specializovaných vstupů a poskytovatele specializované infrastruktury). Mnoho klastrů 

zahrnuje také řadu institucí (univerzit či výzkumných týmů), které poskytují školení, 

informace a výzkum. Zúčastněné společnosti navzájem spolupracují a řeší řadu podobných 

problémů (např. vzdělávání zaměstnanců). Spolupráce v těchto oblastech jim umoţňuje 

překonat mnoho překáţek a získat konkurenční výhodu oproti ostatním. Jedná se tedy o 

všestranně výhodné partnerství, které má řadu přínosů pro všechny jeho členské subjekty.
7
 

Základním ekonomickým efektem fungování klastrů je tedy jejich pozitivní vliv na růst 

konkurenceschopnosti firem, regionů či státu.  

Jako další přínosy klastrů lze uvést, ţe:  

 poskytují úspory z rozsahu v klíčových oblastech a napomáhají sniţovat náklady, 

zvyšují produktivitu pomocí lepšího přístupu ke specializovaným dodavatelům a 

technologiím,  

 umoţňují menším firmám větší specializaci a vzájemnou spolupráci, která vede k lepší 

konkurenci proti větším firmám, 

 zvyšují zároveň celkovou konkurenci, čímţ podporují inovace, vyšší efektivitu a 

konkurenceschopnost, 

 zvyšují také rychlost přenosu informací a technologií, a to hlavně díky blízkosti firem a 

silným vzájemným vazbám, 

 díky větší a lepší viditelnosti klastrů, nákladové efektivitě a vyšší návratnosti investic 

podněcují vládu k investicím do infrastruktury (podpora výzkumu a vývoje, zřizování 

středisek pro školení, aj.), 

 podporují export a rozvoj regionů,  

 v neposlední řadě iniciují k zakládání nových firem a následnému přilákání investorů.
8
 

 

                                                           
7
CZECHINVEST. Klastry [online]. CzechInvest.org [cit. 18. 2. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czechinvest.org/klastry 
8
 CZECHINVEST. Přínosy klastrů [online]. CzechInvest.org [cit. 18. 2. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czechinvest.org/prinosy-klastru 
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2.4.4 Komunity start-up firem 

S rozvojem a stále se zvyšujícím počtem nově začínajících inovativních firem došlo 

v této oblasti k zakládání komunit, klubů či sdruţení. Jejich hlavním úkolem je nabídnout 

start-up firmám místo, kde se mohou seznámit mezi sebou a s investory. Díky tomu mají 

moţnost sdílet své zkušenosti, znalosti a kontakty. Většina komunit si klade za cíl mapovat 

celkový stav start-up firem v určitých oblastech, poskytovat veřejnosti základní informace, 

prezentovat jednotlivé firmy, vytvářet síť zakladatelů a podporovat vzájemnou spolupráci 

mezi nimi. Tyto spolky mají vlastní webové stránky a ve většině případů také profily na 

sociálních sítích (Facebook, Twitter), které jim umoţňují plánovat setkání, poskytovat 

různé zprávy a aktuality o dané problematice či o jednotlivých start-up firmách. 

Prostřednictvím webového fóra mají lidé moţnost řešit konkrétní problémy a získávat 

potřebné informace. 

Důleţitou roli v této oblasti podpory hrají setkání a summity. Lidé se schází na 

určitém místě, které bývá většinou veřejně přístupné. Ovšem existuje mnoho akcí, které 

jsou za poplatek. Zúčastnit se jich mohou jak lidé, kteří vlastní start-up firmu, tak také ti, 

kteří právě začínají s podnikáním, hledají inspiraci nebo se o tuto oblast pouze zajímají. 

Setkání probíhají buď jednou za měsíc v baru, co půl roku ve větších prostorách nebo jako 

několika denní workshop.  

Kromě toho zde existují také tzv. akcelerátory neboli vzdělávací programy, které 

nabízí několikaměsíční školení v oblasti vzniku a rozvoje podniku. Fungují a poskytují 

svým klientům mnohdy podobné sluţby jako podnikatelské inkubátory, ale v kratším 

časovém úseku. 

2.5 Státní podpora start-up firem 

Na podporu začínajících podniků se zaměřuje také stát, a to hlavně prostřednictvím 

státních agentur pro podporu podnikání a investic, seed fondů, případně pomocí národních 

programů. Zaměření a cílová oblast těchto národních programů se mění v závislosti na 

aktuálních problémech. Jejich úkolem je řešit státní, regionální či místní nerovnosti a 

podporovat udrţitelný růst a vznik nových pracovních míst na celém území.  

 

 

 

 



20 
 

2.5.1 Státní agentury pro podporu podnikání a investic  

Projekty těchto agentur jsou součástí Operačních programů (dále jen OP) Evropské 

unie: 

 OP Podnikání a inovace pro období 2007-2013. Jejich hlavním úkolem je podpora a 

rozvoj začínajících malých a středních podniků na zahraničních trzích. Poskytují 

prostředky na pronájem kancelářských prostor v podnikatelských inkubátorech a také 

umoţňují vyuţívat poradenské sluţby, a to v oblasti ochrany práv duševního 

vlastnictví, právní poradenství nebo vstupy na veletrhy, semináře atd.  S cílem rozvíjet 

manaţerské zkušenosti a posilovat marketingové a manaţerské schopnosti. Poskytnuté 

finanční prostředky fungují na principech evropských dotací.
9
 

 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014–2020. Tento 

program navazuje na OP Podnikání a inovace. Projekty se zaměří na rozvoj ICT a 

informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, sníţení 

energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vznik a rozvoj 

vědeckotechnických parků, školicích středisek, přístup k ekonomickým i 

technologickým trendům a účast na veletrzích či výstavách (Došková, 2014). 

Základní podmínky, které musí uchazeč o zařazení do projektu splňovat, jsou 

inovativní produkt, technická vyspělost a dobrý podnikatelský plán. Jde tedy o to, aby 

uchazeč odpovídal charakteristickým znakům start-up firmy.
10

  

2.5.2 Seed fondy 

Jedná se o financování firem v počáteční fázi rozvoje. Seed fond je projekt v rámci 

OP Podnikání a inovace 2007-2013. Je zakládán státem a sdruţuje soukromé investory.  

Cílem tohoto projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu a podporovat firmy s 

inovačním potenciálem. Jde hlavně o investice malého rozsahu, které nejsou natolik 

oblíbené. Přitom jejich ziskový potenciál a moţnost, stát se konkurenceschopnými a 

prorazit na zahraničních trzích, můţe být vysoký.
11

 

 

 

                                                           
9
 Vyţadují spolufinancování. Ţadatel musí mít vlastní zdroje na předfinancování projektu, neboť dotace 

bývají vyplácené zpětně aţ po vykázání nákladů. Dále musí ţadatel prokázat udrţitelnost výstupů minimálně 

na 5 aţ 10 let. Obecně jsou preferovány projekty, které řeší místní problém a výdaje spojené s projekty musí 

přinést určitou přidanou hodnotu. 
10

 CZECHINVEST, 2013. Projekt a jeho cíle [online]. Praha: CzechAccelerator [cit. 2. 2. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czechaccelerator.cz/o-nas 
11

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, 2012. Seed fond – šance pro nové i rozvíjející se podniky 

[online]. Praha: MPO, 30. 4. 2012 [cit. 30. 11. 2013]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument104253.html 

http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/financovani/financovani-podnikani/n:16978
http://www.mpo.cz/dokument104253.html
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Hlavní cíle: 

 podpořit inovačně zaměřené podnikatele, kteří nemají dostatek vlastních zdrojů a 

poskytnout jim kapitál, který podpoří jejich růst, 

 motivovat soukromé investory k větší aktivitě tím, ţe sníţí jejich riziko a budou se 

podílet na investování v rozmezí 10–70 %. 

Hlavní formou podpory jsou kapitálové investice do vlastního jmění společnosti, 

které jsou rozděleny podle stádia rozvoje firmy na tzv. seed (zárodečný), start–up 

(startovní) a venture (rozvojový) kapitál. Evropská komise stanovila, aby se do financování 

začínajících inovačních firem zapojili formou kapitálových vstupů i soukromí investoři, 

kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál, ale zejména know-how a obchodní 

kontakty.  Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí představovat minimálně 

30 % z celkové investice.
12

 

2.6 Metodika komparace 

Tato práce porovnává podmínky pro zakládání a následný růst začínajících firem 

v České republice a ve Velké Británii. Mezi hlavní oblasti porovnávání patří rozdíly 

v procesu vzniku společnosti, nejčastěji pouţívané právní formy podnikání a moţnosti 

počátečního financování podniků. Dále se zabývá dostupností soukromých a státních 

programů, projektů a dalších podpor, které mohou podniky vyuţít v rané fázi rozvoje.  

 

  

  

                                                           
12

 CZECHTRADE, 2013. Základní informace o Seed fondu [online]. Praha: Businessinfo.cz, 23. 1. 2013 

[cit. 2. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zakladni-informace-o-seed-fondu-

28226.html 
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3 Financování a podpora v České republice  

3.1 Základní ekonomické ukazatele České republiky 

Česká republika je vnitrozemní stát, leţící ve střední Evropě a sousedící s 

Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. Na území o přibliţné rozloze 

78 860 km²  ţije zhruba 10,5 milionu obyvatel. Od roku 2004 patří mezi členské země 

Evropské unie. 

ČR je 17. nejbohatší zemí EU z hlediska hrubého domácího produktu (dále jen 

HDP) na obyvatele v paritě kupní síly (dále jen PPS) a ze světového pohledu se řadí na 

56. místo. Za rok 2013 bylo HDP/obyv. v PPS 27 200 dolarů. Státní dluh dosáhl v roce 

2013 43,3 % HDP. Během roku se podařilo sníţit saldo státního rozpočtu z  - 101 mld. Kč 

(v roce 2012) na -81,3 mld. Kč (v roce 2013). Aktuální míra nezaměstnanosti se pohybuje 

kolem 8,6 %. Průměrná měsíční mzda se v průběhu roku 2013 sníţila na 22 288 Kč, coţ 

dělá zhruba 267 500 Kč za rok. Veřejné výdaje na vzdělání byly za rok 2010 9,7 % 

z celkových veřejných výdajů (neboli 4,2 % HDP) a výdaje na vědu a výzkum činily 

1,55 % HDP.  

Pro zajímavost Světová banka na základě Doing Business Project sestavuje řadu 

ukazatelů souvisejících s podnikatelským prostředím v jednotlivých zemích. Za zmínku 

stojí Index snadného podnikání, jehoţ interval je v rozmezí od 1–189, kdy 1 znamená, ţe 

právní prostředí v dané zemi je velmi příznivé pro podnikání. ČR za rok 2013 dosáhla 

hodnoty 75. V porovnání s rokem 2012 kdy byl index 68, došlo k zhoršení. Čas na 

přípravu a platbu daně v hodinách za rok, představuje čas potřebný pro přípravu, podání a 

zaplacení 3 hlavních daní: daně z příjmu fyzických osob a právnických osob a daně 

z přidané hodnoty (dále jen DPH). V ČR potřebný čas za posledních několik let pomalu 

klesá a v roce 2013 se pohyboval kolem 413 hodin.  

3.2 Založení start–up firmy 

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu, nejpouţívanějšími právními formami nově vzniklých 

firem jsou společnost s ručením omezeným (dále jen s. r. o.) a ţivnost.  Hlavním důvodem 

jsou nízké počáteční náklady, menší náročnost na administrativu a čas. Rozhodování o 

tom, kterou právní formu zaloţit, záleţí pouze na podnikatelích, jejich vlastním uváţení a 

také podle záměru firmy. 

 

 



23 
 

3.2.1 Společnost s ručením omezeným 

Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon ve velké míře 

ovlivní nejen výši počátečních nákladů, ale také sníţí administrativní náročnost a umoţní 

větší volnost společníků, co se týká úpravy vnitřních poměrů podle individuálních potřeb. 

Nový zákon má mít podle obecného mínění pozitivní dopad na vznik a rozvoj začínajících, 

převáţně malých a středních, firem. 

Jednou z hlavních změn je sníţení povinného základního kapitálu na 1 Kč místo 

původních 200 000 Kč. Stále ovšem zůstává povinnost splatit peněţitý vklad na zvláštní 

účet vedený u banky nebo u úvěrového či spořitelního druţstva. Tato změna představuje 

velký přínos a s. r. o. se tak stává mnohem přístupnější i pro osoby, které mají inovativní 

nápad, ovšem dosud nedisponovali dostatkem finančních prostředků na zaloţení 

společnosti. Tato výhoda můţe ovšem přinést komplikaci, neboť kromě nových odběratelů 

a dodavatelů dojde k vzniku dalších konkurenčních firem, které budou chtít vyuţít stejných 

příleţitostí. Je proto velmi důleţité vypracovat dobrý podnikatelský záměr a stanovit 

veškeré moţnosti firmy na trhu.
13

 Díky sníţení základního kapitálu se mohou objevit 

názory, ţe nově vzniklé společnosti nebudou dostatečně bezpečné a solventní. Ovšem i 

v této oblasti dochází ke změně a společníci (jednatelé) mají zvýšenou odpovědnost. Toto 

opatření má zabránit případnému zbytečnému zadluţování společností. Slouţí také k 

obezřetnějšímu chování všech společníků, neboť platí, ţe jednatelé mohou být za případné 

škody odpovědni svým majetkem, pokud jim soud prokáţe, ţe věděli o hrozícím úpadku 

firmy, ale nezabránili mu. Dále odpovídají také za svou neschopnost působit ve jmenované 

funkci.  

Ke změnám nedošlo v rozlišování zaloţení obchodní korporace a vzniku obchodní 

korporace, který nastane vţdy aţ zápisem do obchodního rejstříku. Nově platí, ţe návrh na 

zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců ode dne zaloţení. Sídlo nově 

zakládané obchodní korporace, pokud nenaruší klid a pořádek v domě, můţe být umístěno 

také v bytě. To je další přínos pro start-up firmy, které tak mohou bez problémů pracovat 

ve svém bytě, aniţ by musely investovat do nákupu kanceláře či výstavby nemovitosti 

(Budíková, Kedroňová, Jakůbková, 2013). 

                                                           
13

 JAK ZAČÍT PODNIKÁNÍ, 2013. Výhody sro oproti živnostenskému listu [online]. Jakzacitpodnikani.cz, 

20. 12. 2013 [cit. 7. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.jakzacitpodnikani.cz/spolecnost-s-rucenim-omezenym-

za-1-kc-od-roku-2014-realita/ 
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Co se týká přiznání k dani z příjmu právnických osob, poplatník je povinen po 

uplynutí zdaňovacího období, za které se daň vyměřuje, podat daňové přiznání, daň si sám 

vypočítat a zaplatit ji místně příslušnému finančnímu úřadu. Zdaňovací období je 

vyměřeno jako kalendářní rok, tedy od 1. ledna do 31. prosince. Daňové přiznání a platbu 

daně je moţné provést nejpozději do 1. dubna. Sazba daně z příjmu právnických osob je 

19 %.  

3.2.2 Živnost 

V České republice je moţné také podnikat na základě Ţivnostenského oprávnění. 

Od 1. července 2008 se ţivnostenské oprávnění osvědčuje pouze výpisem ze 

ţivnostenského rejstříku, nikoliv ţivnostenským listem. 

Druhy ţivností a zákonné podmínky pro jejich provozování upravuje zákon 

č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Ţivnosti se dělí 

na koncesované, u nichţ je nutné povolení k jejich provozování – tzv. koncese, kterou lze 

získat jen po prokázání odborné způsobilosti. Ţivnosti ohlašovací mohou být naopak 

provozovány na základě pouhého oznámení, ovšem opět musí být splněny stanovené 

podmínky, které jsou odlišné u ţivnosti řemeslné, vázané a volné.  Mezi všeobecné 

podmínky pro zaloţení ţivnosti patří dosaţení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům 

a bezúhonnost. Od roku 2014 mohou ţivnost provozovat i osoby mladší 18 let. Díky tomu 

se otevírají nové moţnosti mladým, nadaným lidem. Nutný je ovšem souhlas zákonného 

zástupce a soudu.  

Ve skutečnosti tedy začíná ţivnostenské podnikání na Ţivnostenském úřadě 

vyplněním jednotného registračního formuláře. Následně Ţivnostenský úřad zkontaktuje 

Finanční úřad. Další nutností je nahlásit zahájení podnikání České správě sociálního 

zabezpečení (dále jen ČSSZ) a přihlásit se k důchodovému a případně také nemocenskému 

pojištění. Stejně tak je třeba navštívit zdravotní pojišťovnu.
14

  

Od nového roku 2014 dochází k úpravě a kaţdá osoba samostatně výdělečně činná 

(dále jen OSVČ) má povinnost zřídit si datovou schránku. Ta se stává hlavním 

prostředkem elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci a fyzickými nebo 

právnickými osobami. Prostřednictvím datové schránky se zasílají přehledy o příjmech a 

výdajích ČSSZ, oznámení o zahájení nebo opětovném zahájení samostatné výdělečné 
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 JAK ZAČÍT PODNIKÁNÍ, 2013. Živnost – podnikatelská činnost [online]. Jakzacitpodnikani.cz, 

23. 4. 2013 [cit. 7. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.jakzacitpodnikani.cz/zivnost-podnikatelska-cinnost/ 
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činnosti, přihlášky OSVČ k účasti na důchodovém pojištění, na nemocenském pojištění, 

aj.
15

 

Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně je stejná jako u daně z příjmu 

právnických osob. Liší se pouze sazba daně, která je u daně z příjmu fyzických osob 15 %. 

Kaţdá OSVČ musí platit také zdravotní a sociální pojištění. Platba zdravotního pojištění 

představuje 13,5 % z vyměřovacího základu
16

 a sociální pojištění je ve výši 29,2 % 

z vyměřovacího základu.  

3.3 Podpora a financování start-up firem 

3.3.1 Vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory  

Jednou z moţností podpory vzniku a rozvoje inovačních převáţně malých a 

středních firem, je vytváření podnikatelských inkubátorů. Podnikatelské inkubátory fungují 

v ČR jiţ od 90. let. Ovšem k jejich rozvoji dochází hlavně po roce 2004, kdy se Česká 

republika stala členem Evropské unie a začala tak intenzivněji vyuţívat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů. V této oblasti se vyuţívaly hlavně prostředky v rámci 

OP Podnikání a inovace pro období 2007-2013. Konkrétně z programu Prosperita, který se 

zaměřoval mimo jiné na podporu výstavby a provozu podnikatelských inkubátorů. Kromě 

evropských dotací je vznik inkubátorů financován také z příspěvků krajů, univerzit a 

vysokých škol.  

V ČR podle odhadů existuje zhruba 20 inkubátorů rozmístěných po celé republice. 

Kompletní seznam vydaný Společností vědeckotechnických parků je v Příloze č. 1. Jelikoţ 

mohou být zakládány jednotlivými městy, kraji, univerzitami, neziskovými nebo 

zájmovými organizacemi i soukromými osobami, je těţké určit jejich přesný počet. 

Většina českých inkubátorů nabízí firmám v první řadě uzavřené kanceláře, centrální 

recepce, zasedací a školící místnosti, kuchyňky s jídelnou, relaxující zónu a také 

parkoviště. Mimo to poskytují dodatečné sluţby v podobě účetního, daňového, mzdového, 

personálního a právního poradenství, zajištění spolupráce s investory a mezi firmami, účast 

na workshopech a networingových akcí. 

Podnikatelské inkubátory bývají také často součástí vědeckotechnických parků, 

kterých je na území České republiky podstatně více. Správou parků se zabývá Společnost 
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 JAK ZAČÍT PODNIKÁNÍ, 2013. Jaké změny vás čekají v podnikání na jaře 2014 [online]. 

Jakzacitpodnikani.cz, 25. 11. 2013 [cit. 7. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.jakzacitpodnikani.cz/jake-

zmeny-vas-cekaji-v-podnikani-na-jare-2014/ 
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 Vyměřovacím základem pro odvod zdravotního a sociálního pojištění u OSVČ je 50 % příjmu z podnikání 

a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaloţených na jeho dosaţení, zajištění a udrţení.  
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vědeckotechnických parků (dále jen SVTP), která vznikla v roce 1990. Jejím hlavním 

úkolem je propagace myšlenky vědeckotechnických parků u veřejnosti, podpora tvorby a 

rozvoje středisek, organizace poradenské a vzdělávací činnosti, spolupráce se zahraničními 

asociacemi a mnoho dalších aktivit. Tato společnost se také podílela na zaloţení neziskové 

Asociace inovačního podnikání ČR, která zahájila činnost v roce 1993. Pomáhá hlavně 

začínajícím a fungujícím vědeckotechnickým parků, vydává různé publikace, organizuje 

semináře, aj. 

Podle webu SVTP je k 1. lednu 2014 v České republice 5 akreditovaných 

vědeckotechnických parků, dále 41neakreditovaných zařízení a 7 je v přípravách. Seznam 

všech zařízení je v Příloze č. 2. Ve skutečnosti můţe být ovšem počet jak provozovaných, 

tak také připravovaných zařízení odlišný.
17

 

Kromě českých inkubátorů a vědeckotechnických parků se start-up firmám nabízí 

moţnost vyuţít sluţeb zahraničních inkubátorů. Jedním z nejúspěšnějších inkubátorů, 

který se otevřel i pro české firmy je The Hub. Vznikl v roce 2005 v Londýně a od té doby 

se rozrostl na mezinárodní síť s více jak 50 sídly po celém světě. Prague Hub spustil svůj 

provoz v létě 2010. 

3.3.2 Klastry 

V České republice se klastry objevily v roce 2003, kdy byl uveden do provozu 

první český klastr pod názvem Moravskoslezský strojírenský klastr. V následujícím roce 

dochází díky Agentury CzechInvest, státní příspěvkové organizaci podřízené Ministerstvu 

průmyslu a obchodu ČR, k vzniku uceleného programu, který podporuje vytváření klastrů 

ve všech regionech. V současné době v ČR funguje zhruba 79 klastrů, z nichţ je asi 62 

plně aktivních.  

Agentura CzechInvest se navíc zapojila také do mezinárodní sítě Cluster Contact 

Points společně s Maďarskem, Slovenskem, Polskem a Itálií. Díky této síti mohou české 

klastry získat nové zahraniční partnery a projekty, které jim umoţní další rozvoj a následně 

zvýší konkurenceschopnost země. Mezi hlavní zdroj financování klastrů patří strukturální 

fondy EU. V rámci těchto fondů bylo v OP Podnikání a inovace 2007-2013 vymezen 

konkrétní program Spolupráce – Klastry, který podporuje asi 24 zařízení v ČR. Nejvíce 

jich je v Moravskoslezském kraji, v němţ nyní funguje 10 klastrů.
18
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3.3.3 Komunity a ostatní podpora 

V ČR dochází k výraznému rozvoji podpory start-up firem, a to hlavně pomocí 

nejrůznějších start-upových komunit, programů či setkání. Jejich společným úkolem je 

napomáhat podnikatelům v začátcích podnikání a připravit je na domácí i zahraniční trhy. 

Velmi často tyto komunity patří pod podnikatelské inkubátory, které jiţ byly zmíněny. Kdo 

se chce dostat do jedné z nich, musí ve většině případů nejprve projít pohovorem a 

výběrovým řízením. 

S touto oblastí souvisí také vzdělávací programy neboli akcelerátory, které bývají 

většinou tříměsíční a studenti si v nich na vlastní kůţi vytvoří a zrealizují svůj projekt a 

díky tomu zjistí vše, co jeho zaloţení a rozvoj obnáší. Jedním z výukových programů je 

program Icollege.cz. Ten má za cíl rozšířit obzory v oblasti online podnikání, vytvořit 

vhodné prostředí pro rozvoj nových internetových projektů, a to ve spolupráci s předními 

osobnostmi českého internetu. Za zmínku stojí zakladatel první české sociální sítě 

libimseti.cz Olda Neuberger či Jan Barta, který představuje ikonu českého internetového 

obchodu a řada dalších. Cena programu je kolem 23 000 Kč a v současné době probíhá jiţ 

4. semestr, který začal 22. února.
19

 Další vzdělávací program StarCube vznikl v roce 2010 

a sídlí v Brně.  Zaměřuje se převáţně na podporu vzniku start-up firem. Jedná se o 

intenzivní program, který probíhá od roku 2013 celý v anglickém jazyce, díky čemuţ se 

otevírá i pro zahraniční týmy. Získané teoretické znalosti jsou aplikovány přímo na projekt, 

který pod vedením odborníků a významných obchodníků směřuje k vytvoření pevného 

základu pro vlastní firmu s inovativním a růstovým potenciálem. Po ukončení tříměsíčního 

programu mohou firmy dále pokračovat, po dobu 3 let, v podnikatelském inkubátoru 

Jihomoravské inovační centrum a vyuţívat tak jejich pomoc a podporu.
20

  

NODE5 představuje organizaci, která v sobě spojuje podnikatelský inkubátor a 

zároveň start-upový akcelerátor. Na jedné straně pořádá tříměsíční akcelerátory také ve 

spolupráci s Czech ICT Alliance, ovšem na druhé straně práce v tomto týmu není nijak 

omezena a přihlásit se mohou zájemci celoročně. Node5 funguje od května 2012. Jejich 

posláním je pomáhat firmám s projektem a připravit je mimo jiné i na cestu do zahraničí. 

Představují místo, kde se mohou setkávat jednotlivé firmy, odborníci na marketing, design, 

programování a také investoři či zkušení podnikatelé s cílem navzájem si pomáhat. Tato 
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komunita sdruţuje v dnešní době kolem 20 start-up firem, například Bandzone.cz či 

Click2Stream. 
21

 

Významnou moţností a hlavně příleţitostí, jak se osobně potkat s lidmi z oblasti 

start-upů, jsou tzv. start-up summity, které jsou organizovány většinou jednou aţ dvakrát 

ročně. Tyto summity jsou vhodné pro zakladatele start-up firem z důvodu nalezení nových 

kontaktů či českých a zahraničních investorů. Samotní investoři si zde mohou vybrat z 

řady nových projektů a svými radami, názory, zkušenostmi a postřehy pomáhat ostatním. 

Je tu místo také pro designéry a developery, kteří mohou nabídnout své sluţby, stát se 

součástí nového týmu, diskutovat o svých nápadech a myšlenkách, případně si jen rozšířit 

znalosti v oblasti vzniku a rozvoje start-up firem. Tyto akce jsou vhodné také pro 

fanoušky, kteří se mohou seznámit s provozovateli svých oblíbených aplikací, získat bliţší 

informace nebo jen strávit čas ve společnosti inspirativních a skvělých lidí. Součástí těchto 

summitů bývá souboj firem o výhru v podobě určité podpory rozvoje. Můţe jít o moţnost 

pobytu v jednom ze zahraničních inkubátorů, pomoc při hledání investorů, či jen finanční 

výpomoc v reklamě, aj. V neposlední řadě jsou součástí programu také různé prezentace 

nebo školení od významných osobností z této oblasti.
22

  

Mimo jiné v ČR existují i menší společnosti zaměřující se na různá odvětví. 

Pořádají pravidelná setkání, školení a společné akce vícekrát do roka. Jednou z nich je 

nezisková organizace BizIT, která funguje na principu klubu a je určitým prostředníkem 

mezi IT start-up firmami, investory a podnikateli.  

Co se týká tisku a médií, v ČR je známá hlavně startup.lupa.cz, která shromaţďuje 

veškeré informace jakkoliv se vztahující k start-up firmám. Na jejich webové stránce lze 

najít seznam firem i investorů, články a novinky ze světa start-upů a aktuální zprávy. 

Stejně tak funguje i webová stránka tyinternety.cz, jejichţ smyslem je poskytovat veškeré 

dostupné informace a umoţnit tak celkový přehled o start-up scéně. Kromě toho 

nejznámější český vyhledavač Seznam.cz spustil od 22. února 2013 program České 

startupy, jehoţ cílem je zachytit vývoj start-upového podnikání a celkový počet start-upů u 

nás, a to prostřednictvím katalogu Firmy.cz. Jednotlivé projekty jsou také zaznamenány na 

Mapy.cz. Tento projekt je zcela unikátní a představuje první pokus o úplné sjednocení a 

zpřehlednění stále se rozvíjející oblasti start-up projektů. Kromě výše uvedených komunit, 
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vzdělávacích programů a projektů existuje v ČR řada dalších s podobným cílem a 

posláním. V této práci je uveden jen výběr z nich.  

3.3.4 Crowdfunding  

V České republice dochází k rozvoji crowdfundingových portálů o něco později 

neţ v ostatních zemích a situace je zatím nepříliš uspokojivá. Za první online 

crowdfundingový projekt lze povaţovat portál Dárcovská SMS, který funguje od roku 

2004. V poslední době je zřejmě nejznámější Fondomat, Nakopni.mě či Hithit.cz. 

Nedostatkem těchto webových stránek je obecně nepromyšlený provoz, jenţ tak odrazuje 

jedince od případných investic. Jedná se například o nepřehledný design, nedostatečné 

informace o projektu či omezený způsob platby. Ovšem hlavním problémem v Česku je 

nedostatečná zajímavost projektů pro případné investory a nelákavé odměny za investice.
23

 

3.3.5 Rizikový kapitál  

V ČR existuje několik společností, které se zaměřují na financování a poradenskou 

činnost pro začínající podnikatele. Jednou z nejznámějších je Venture Investors Corporate 

Finance, která má jiţ mnoholetou zkušenost. Společnost investorů nabízí sluţby v 

globálním rozměru, kromě ČR působí na Slovensku, Polsku a spolupracuje také s partnery 

po celém světě. Mimo rizikový kapitál nabízí také sluţby v oblasti poradenství, 

restrukturalizace, průzkumu nových trhů a napomáhá při hledání potencionálních partnerů 

a investorů přesně podle záměru klienta. Dalším jejich přínosem je příprava majitelů firem 

na jednání s investory, ať uţ v oblasti samotné prezentace nebo správné a jasné odpovědi 

na moţné otázky, které investory obvykle zajímají.
24

  

Zakládající člen společnosti a jeden z investorů Michael Rostock – Poplar je známý 

také z účasti v investičním pořadu Den D, který od roku 2009 vysílá Česká televize a 

v současné době je k vidění jiţ 4. řada. Hlavním cílem tohoto programu je umoţnit 

podnikatelům realizovat svůj inovační projekt a získat dostatek finančních prostředků, 

kontaktů a zkušeností od 5 úspěšných investorů. Úkolem podnikatele je představit svůj 

obchodní plán, stanovit potřebný peněţní obnos v rozmezí od 200 000 Kč do 3 mil. Kč a 
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přesvědčit investory k investici. V pořadu se kromě Michaela Rostock – Poplara objevil 

např. Tomio Okamura, Ivan Pilný, Dana Bérová či John Vanhara.
25

   

Další organizací, která se soustředí na financování rané fáze společností je Credo 

Ventures. Vznikla v roce 2009, působí ve střední i východní Evropě a zaměřuje se 

převáţně na informační technologie, internet a zdravotnictví. Jejich obvyklé investice se 

pohybují v rozmezí od 250 tis. Kč do 2 mil. Kč. Kromě toho poskytují poradenství a 

finanční prognózy. Umoţňují spolupráci s profesionálními partnery a díky přístupu 

k Silicon Valley nabízí také celosvětový rozvoj.
26

  

3.3.6  Andělští investoři  

V ČR je moţné najít řadu organizací sdruţující tzv. andělské investory. Mezi 

takové patří např. Business Angels Czech. Investorům nabízí výměnou za jejich registraci 

seznam potencionálních podniků, stručný popis kaţdého z nich a v případě zájmů detailní 

podnikatelský záměr, včetně finančních indikátorů a celkového shrnutí. Naopak 

podnikatelům poskytuje základní zhodnocení potenciálu daného projektu a následně 

oslovení vhodného investora. Kromě toho pomáhá s přípravou projektové dokumentace a 

aktivně se zapojuje v celém procesu aţ po realizaci investice.
27

  

Investory je moţné mimo organizací potkat na různých setkáních a summitech. 

S jejich hledáním pomáhají také podnikatelské inkubátory, komunity a programy, které zde 

byly jiţ uvedeny. Další moţností v případě, ţe není firma součástí ţádného týmu, je 

spolehnout se na své vlastní schopnosti a pokusit se najít investory pomocí 

podnikatelských sítí jako je například, v poslední době rychle se rozrůstající, LinkedIn.  

3.3.7 Bankovní úvěry  

V dnešní době je získání úvěru mnohem obtíţnější, hlavně pro začínající 

podnikatele, kteří nemají ţádnou podnikatelskou minulost a pro banky tak nejsou 

dostatečně důvěryhodní. Na druhé straně s rychlým vznikem nových firem dochází také k 

rozvoji programů určených na jejich podporu a pomoc. 

V oblasti podpory poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím 

Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB) záruky na úvěry začínajícím 

podnikatelům. Jedná se konkrétně o program ZÁRUKA, který probíhá jiţ od roku 2012. 
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Cílem tohoto programu je pomocí zvýhodněných záruk umoţnit malým podnikatelům 

zrealizovat jejich podnikatelský záměr. Zvýhodněná záruka můţe být poskytnuta pouze k 

úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk 

zjednodušeným postupem.
28

 Záruka je poskytována aţ do 70 % jistiny zaručovaného 

bankovního úvěru na dobu maximálně 6 let a můţe jít pouze o úvěry do výše 5 mil. Kč. 

Vyuţití úvěru je přesně stanoveno a musí jít o pořízení či rekonstrukci dlouhodobého 

majetku, pořízení zboţí nebo drobného nehmotného majetku.
29

  

V celém programu záruk bylo, podle informací na webových stránkách ČMZRB, 

od jeho spuštění v roce 2012 do listopadu 2013 poskytnuto 2 079 záruk v celkové výši 

4 312 mil. Kč. Nejvíce záruk bylo vyuţito k úvěrům Komerční banky, České spořitelny a 

GE Money Bank.
30

  

Dalším programem v rámci ČMZRB je INOSTAR, který umoţňuje začínajícím 

podnikatelům, na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, pomocí zvýhodněných 

záruk, získat úvěr k realizaci inovativních projektů. Částečně hradí také náklady na 

poradenství zajišťované Českou spořitelnou. Financování je určeno firmám, které mají do 

50 zaměstnanců, jejich roční obrat je do 10 mil. eur a od zahájení činnosti neuplynuly více 

jak 3 roky. Zvýhodněná záruka se vztahuje pouze k úvěru od České spořitelny, a to aţ do 

výše 60 % jistiny úvěru. Můţe jít o úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč. Doba ručení je 

omezena na 5 let.
31

 

Srovnání bank, které nabízí podnikatelské úvěry 

Komerční banka poskytuje Profi úvěr FIX, který je speciálně připraven pro 

podnikatele nebo malé a střední podniky. Výhodou je výrazně zkrácený a jednoduchý 

schvalovací proces. K získání úvěru je ale třeba předloţit aktuální doklady opravňující 

k podnikání, účetní závěrku a daňové přiznání za poslední dvě účetní období, kopii 

přiznání k dani z příjmů za poslední účetní období a tříměsíční výpis z běţného účtu, který 
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klient vedl u své předchozí banky. Pokud je jiţ klient uţivatelem Komerční banky a vede u 

ní běţný účet minimálně 6 měsíců, můţe získat krátkodobý (splatnost 1 rok) či 

střednědobý (splatnost do 3 let) úvěr jen na základě předloţení aktuálních dokladů 

opravňujících k podnikání.  

Kromě toho nabízí Investiční úvěr EuroInovace je určen k financování inovativních 

projektů s vyuţitím záruky Evropského investičního fondu, která sniţuje nároky na 

zajištění úvěru. Vyuţít jej mohou převáţně podnikatelé realizující inovativní projekt, 

připravující investici do inovativního projektu či subjekty podnikající v oblasti výzkumu a 

vývoje. Úvěr je poskytován v rozmezí od 650 tis. Kč do 77 mil. Kč se splatností 2–7 let. 

Hlavními výhodami oproti ostatním investičním úvěrům jsou lepší cenové podmínky a 

jednoduchý proces poskytnutí daného úvěru. 

Raiffeisen bank nabízí Podnikatelskou rychlou půjčku nebo Podnikatelský 

kontokorent. U obou variant je výhodou rychlé schválení úvěru a půjčka ve výši aţ 

3 mil. Kč bez zajištění nemovitostí. Ovšem nevýhodou a problémem pro začínající 

podnikatele či s. r. o. je nutnost dosahovat ročních trţeb ve výši od 500 000 Kč a také 

předloţit daňové přiznání za poslední účetní období a potvrzení o tom, ţe klient nedluţí na 

daních a sociálním zabezpečení.  

GE Money poskytuje nezajištěný úvěr Expres Business pro podnikatele a s. r. o. ve 

výši od 40 000 do 2,5 mil. Kč. Mezi základní podmínky pro poskytnutí úvěru patří 

předloţení minimálně jednoho daňového přiznání a dvou dokladů totoţnosti, dosaţení 

trţeb ve výši nejméně 300 000 Kč a potvrzení o bezdluţnosti u Finančního úřadu. Kromě 

toho nabízí GE Money za stejných podmínek také Kontokorentní úvěr Flexi Business. 

V rámci něj je moţné zaţádat o mini verzi, která umoţní čerpat z běţného podnikatelského 

účtu prostředky ve výši 10 000 aţ 50 000 Kč. K získání stačí pouze adresa trvalého pobytu 

v ČR, identifikační číslo a bezdluţnost vůči Finančnímu úřadu a Správě sociálního 

zabezpečení.   

Česká spořitelna nabízí kromě úvěru a poradenství v rámci programu INOSTAR, 

na kterém se podílí s ČMZRB také Firemní startovací kontokorent. U něhoţ není třeba 

dokládat ţádné daňové přiznání. Přečerpání účtu můţe být max. do 50 000 Kč a to 

v případě, ţe firma alespoň 6 měsíců vyuţívá firemní účet u České spořitelny. Pokud se 

jedná o podnikatele bez historie tak 20 000 Kč. 

Z vybraných moţností je patrné, ţe získat úvěr v začátcích podnikání je poměrně 

náročné a jedinou moţností a jistotou je zaloţení podnikatelského účtu, který nabízí 

všechny zmíněné banky a na něm vyuţít kontokorent. Ovšem jeho nevýhodou je, ţe se 
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pohybuje pouze v desítkách tisíc korun. Proto je pro firmy finančně výhodnější a lepší 

snaţit se získat a vyuţít jednu z předešlých moţností financování, případně zaměřit se na 

státní podporu.  

3.4 Státní podpora  

3.4.1 Operační program EU 

Rokem 2013 skončilo dosavadní sedmileté programovací období 2007-2013 a tím i 

moţnost ţádat o dotace ve stávajících operačních programech. Celkově bylo rozděleno 

26,7 mld. eur. Konkrétně na OP Podnikání a inovace, který nejvíce souvisí s oblastí 

začínajících firem a představuje klíčový program podpory podnikatelského sektoru, bylo 

přiděleno 3, 671 mld. eur (asi 100,4 mld. Kč), z toho z EU 85 % a zbylých 15 % ze 

státního rozpočtu ČR. 

Do tohoto programu bylo skrze plnou ţádost přihlášeno 15 800 projektů poţadující 

bezmála 158 mld. Kč. Ke dni 28. března 2014 byla dotace přiznána jiţ 10 224 projektům 

v  hodnotě přes 88 mld. Kč. Z celkové částky 100,4 mld. Kč uţ asi 54 mld. Kč dorazilo 

fyzicky na účty podnikatelů za jejich úspěšně zrealizované projekty. Do konce roku 2013 

se díky dotacím podařilo vytvořit přes 21 000 nových pracovních míst a uvést 2 580 

nových nebo inovovaných produktů na trh.
32

  

Během let 2014 a 2015 má program dobíhat, dojde k dokončení administrace u 

běţících projektů a k doplacení zbývajících finančních prostředků. Pro období 2014-2020 

se připravuje jiţ nový OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený opět 

Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Zaměřuje se na:  

 rozvoj ICT a informačních technologií,  

 nákup moderních technologických zařízení,  

 sníţení energetické náročnosti,  

 ochranu duševního vlastnictví,  

 rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s 

okolním prostředím,  

                                                           
32

 BUSINESSINFO, 2013. Z Operačního programu Podnikání a inovace bylo firmám v roce 2013 vyplaceno 

přes 13 mld. korun [online]. Praha: Businessinfo.cz, 10. 12. 2013 [cit. 30. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/z-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-bylo-firmam-v-roce-

2013-vyplaceno-pres-13-mld-korun-43800.html 

 
 



34 
 

 vznik a rozvoj klastrů, vědeckotechnických parků, školicí střediska,  

 vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí,  

 přístup k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích a výstavách.
33

 

Během dotačního období má být na projekty v ČR rozděleno z Evropských 

strukturálních a investičních fondů zhruba 20,5 mld. eur. Kromě těchto finančních 

prostředků se má také více vyuţívat tzv. finančních nástrojů, mezi které patří rizikový 

kapitál, Seed fondy či Venture kapitálové fondy (Došková, 2014). 

V nadcházejícím plánovacím období by mělo dojít k výraznému zjednodušení 

celého procesu. Očekává se, ţe se první operační programy otevřou potenciálním 

ţadatelům aţ v červnu 2014 případně na podzim. 

Aktuální dotační programy pro období 2014-2020 

COSME je víceletý program zaměřený na podporu konkurenceschopnosti 

evropských podniků, který navazuje na program Konkurenceschopnost a inovace. Je určen 

zejména pro malé i střední podniky s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a 

zaměstnanost v členských státech EU. Program je financován Evropskou komisí přímo z 

rozpočtu EU je do celého programu COSME věnováno 2,3 mld. eur, které mohou slouţit 

na podporu lepšího přístupu k financování malých a středních podniků, snadnějšího 

přístupu firem na trhy členských států i třetích zemí, na posílení podnikatelské kultury a 

zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. Zájemci se do tohoto programu 

mohou přihlásit do 15. května 2014. 
34

 

V roce 2014 se má rozdělit 258 mld. eur do 4 základních prioritních oblastí:  

 přístup k financím (163 mil. eur),   

 přístup na trhy (61 mil. eur),  

 rámcové podmínky pro podniky (24 mil. eur),  

 podnikání a podnikatelská kultura (10 mil. eur).
35

  

EPSILON slouţí na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s 

vysokým potenciálem rychlého uplatnění v praxi. Navazuje v novém programovacím 
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období na končící programy ALFA a TIP. Jeho cílem je podporovat vyuţívání nových 

technologií a materiálů v energetice, ţivotním prostředí a dopravě.  

Program je rozdělen do 3 podprogramů: 

 Znalostní ekonomika, 

 Energetika a materiály, 

 Ţivotní prostředí. 

Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR. Délka programu je 

stanovena na 11 let od roku 2015, přičemţ první veřejná soutěţ je vyhlášena jiţ 

5. května 2014 a poté kaţdoročně aţ do roku 2018. Následně má do roku 2025 docházet 

k  vyhodnocení  všech projektů a jejich vyuţití v praxi. Celkové výdaje na program jsou 

zhruba 16 mil. Kč, z toho ze státního rozpočtu má být poskytnuto 9 690 mil. Kč.
36

  

REVIT představuje nový národní program pro období 2014-2020, který má díky 

snadnějšímu přístupu k úvěrům podpořit rozvoj malých a středních podniků. Působí hlavně 

v regionech s niţší či klesající ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností nebo 

v oblastech postiţených ţivelnými pohromami. První výzva je vyhlášena pro 

Moravskoslezský kraj a příjem ţádostí trvá do konce roku 2014. Počítá se s finančními 

prostředky ve výši minimálně 150 mil. Kč.  

Tento program poskytuje dva typy úvěrů: 

 Investiční úvěr s finančním příspěvkem pro začínající podnikatele - úvěr do výše 2 

mil. Kč pro drobné podnikatele nebo 10 mil. Kč pro malé podnikatele, s úrokovou 

sazbou 2 % p. a., finanční příspěvek ve výši 10 % z čerpaného úvěru (max. 1 mil. Kč).   

 Provozní úvěr pro začínající malé podnikatele – úvěr aţ do 1 mil. Kč s úrokovou 

sazbou 3 % p. a. (Matys, 2013). 
37

 

Evropský program EUROSTARS podporuje mezinárodní výzkumné a vývojové 

projekty malých a středních podniků. Cílem projektu je vyvinout inovativní produkt, 

proces či sluţbu s vysokým komerčním potenciálem. V kaţdém projektu musí být partneři 

z minimálně dvou zemí, alespoň 10 % zaměstnanců společnosti se musí zabývat 

výzkumem a veškerá dokumentace a ţádost o podporu musí být vypracovaná v anglickém 
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jazyce. Na projekt lze získat přibliţně 160 000 eur za rok. Tento program je aktuální a 

příjem ţádostí o dotace je moţné podat do 13. března 2014.
38

  

3.4.2 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014+ 

Dalším projektem Ministerstva průmyslu a obchodu je Koncepce podpory malých a 

středních podnikatelů na období 2014-2020. Tato koncepce představuje zásadní strategický 

dokument, z něhoţ má vycházet nový operační program na podporu podnikání a inovací. 

Cílem je vymezit jasné priority a oblasti, do nichţ budou směřovat finanční prostředky z 

evropských fondů, unijních programů EU a národních fondů. 

Mezi hlavní oblasti podpory lze zařadit: 

 zlepšování podnikatelského prostředí,  

 rozvoj poradenských sluţeb a vzdělávání, 

 rozvoj podnikání zaloţeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací,  

 podpora začínajících malých a středních podnikatelů,  

 podpora podnikatelské a inovační infrastruktury, 

 snaha zvýšit schopnost prosadit se na zahraničních trzích, 

 efektivní a udrţitelné vyuţívání energie. 

Vláda ČR chce především podporovat podnikatele ve vytváření inovací a postupně 

se přeměnit k inovační konkurenční výhodě.
39

 

3.4.3 Seed fondy  

Jednou z nových forem podpory, která propojuje jak soukromé tak státní prostředky 

je tzv. Seed fond. Podpora v Seed fondu se má zaměřit hlavně na vznik nových firem 

a také na začínající inovační a technologické firmy, které realizují v praxi výsledky 

výzkumu a vývoje. Tato podpora spadá pod OP Podnikání a inovace 2007-2013. Ovšem 

významnou roli by měla hrát hlavně v programovacím období 2014-2020, a to hlavně ve 

snaze nahradit klasické dotační nástroje. 

Východiskem pro realizaci projektu Seed fond byla „Analýza realizace opatření 

přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze strukturálních fondů“, kterou vláda 

projednávala jiţ v roce 2010. V listopadu 2012 byla zaloţena obchodní společnost Český 
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rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. (dále jen ČRUIF ) se 100% majetkovou účastí 

státu. Jejím hlavním úkolem je spravovat celý projekt.  

Fond má do cílových společností zpravidla investovat na dobu od 4 do 8 let. Jsou 

mu přiděleny finanční prostředky ve výši 52 986 708 eur, přičemţ 85 % poskytne 

Evropský fond pro regionální rozvoj a 15 % Česká republika. Z těchto prostředků je 

31 792 025 eur určeno pro vznik firem a 21 194 683 eur pro rozvoj firem. Investice do 

cílových společností však nebude fond poskytovat samostatně, ale spolu se soukromými 

investory, tudíţ můţe dojít k navýšení celkové částky. Při investování do cílových 

společností nebude mít fond stanovenou dolní hranici, očekávaná průměrná hodnota jedné 

investice je kolem 340 000 eur. Co se týká výběru, ČRUIF má zohledňovat převáţně 

ekonomickou výhodnost a vybírat investice s významným ziskovým potenciálem 

(předpokládaný výnos ve výši min. 15 % investovaných prostředků za rok).
40

  

Problém bohuţel nastává s realizací tohoto projektu. Neboť na konci roku 2013, 

tedy po 3 letech příprav, je sice znám dodavatel sluţeb pro investiční fond, kterým je 

UniCreditBank Czech republic, a.s. Hladký průběh ovšem není u výběru správce, bez 

něhoţ fond nemůţe dostat licenci od České národní banky. Proto hrozí nebezpečí, ţe do 

roku 2015 se původně určených 53 milionů eur nestihne proinvestovat.  Kvůli stále se 

prodluţujícím etapám správního řízení tak dochází ke zkracování lhůty pro vyuţití, neboť 

peníze pochází z evropských fondů určených na období 2007-2013. Budoucnost Seed 

fondu v ČR je tak velmi nejasná a stále nelze odhadnout čas, kdy by mohl být projekt 

znovu spuštěn.
41

  

3.4.4 Czech ICT Alliance 

Czech ICT Alliance je oficiální exportní aliancí agentury CzechTrade,  vládní 

České agentury na podporu obchodu. Vznikla v roce 2005 a od té doby se ji podařilo 

zrealizovat několik důleţitých zahraničních aktivit na podporu českého ICT exportu.  

Mezi jejich aktuální činnosti patří získávání dotací na účast českých IT firem na 

evropských či mimoevropských veletrzích, získání dotace na školení manaţerských a 

obchodních dovedností pro zaměstnance IT firem a spolupráce s velvyslanectvím ČR na 

obchodních misích IT firem do Japonska, USA, aj. Kromě toho poskytují ve spolupráci 

s CzechTrade bezplatné sluţby v podobě informací o ICT trzích ve světě, pomoc 
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s hledáním odběratelů, s přípravou obchodních cest či pomoc pro zájemce o expanzi na 

zahraniční trhy a mnoho dalších aktivit. 

Jejich hlavním cílem je vybudovat silnou značku kvalitního českého ICT a 

napomoci firmám k získání kontaktů a úspěšné realizaci projektů. Czech ICT Alliance je 

mimo jiné jedním z hlavních generálních partnerů start-up summitů a jiných setkání. Dále 

pořádá pravidelná setkání českých a zahraničních ICT firem, diskuzní večeře 

s významnými českými i zahraničními hosty (Andrej Babiš, Petr Fiala, Alfredo Coppola, 

Chris Burry) a další různá školení (Zálešák, 2014).
42

  

3.4.5 CzechAccelerator 

Program CzechAccelerator 2011-2014, pod správou agentury CzechInvest, pomáhá 

podnikům rozvíjet se na zahraničních trzích. Cílem projektu je zdokonalovat manaţerské a 

marketingové zkušenosti, schopnosti a prakticky uplatnit podnikatelský plán. Součástí je 

také podpora v procesu získávání financí formou andělských investorů či rizikového 

kapitálu. Projekt je realizován v rámci OP Podnikání a inovace 2007-2013 - Poradenství. 

Pro rok 2014 je vyhlášena další, jiţ 6. výzva. Pro malé a střední inovativní české 

firmy se tak znovu otevírá několik zahraničních destinací (USA, Singapur, Izrael a 

Švýcarsko), z nichţ kaţdá se zaměřuje na určité obory (biotechnologie, ICT, zdravotnická 

technika, aj.). Pobyty jsou zpravidla v délce 6 měsíců a nově CzechAccelerator umoţňuje 

opakovanou účast, nikoliv ale v destinaci, kterou jiţ firma navštívila. Do dnešní doby 

projektem prošly tři desítky firem. V rámci 6. výzvy se pobytu v zahraničních 

inkubátorech zúčastní dalších 6 start-up firem, a to v období od ledna do konce června 

2014.
43
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4. Financování a podpora ve Velké Británii a komparace 

s Českou republikou 

4.1 Základní informace o Velké Británii 

Oficiální název země je The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

(v překladu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska). Jedná se o ostrovní 

stát leţící severozápadně od pobřeţí kontinentální Evropy. Představuje konstituční 

monarchii sloţenou ze 4 zemí: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Rozloha Velké 

Británie je zhruba 244 820 km
2
 a v zemi ţije přes 60 milionu obyvatel.  

HDP na obyvatele v PPS je za rok 2013 37 300 dolarů, coţ řadí Velkou Británii na 

34. místo ve světě a na 7. místo v rámci EU. Státní dluh ve stejném roce dosáhl 

88,7 % HDP. Průměrná mzda je 26 500 liber za rok (v přepočtu zhruba 877 000 Kč) a 

aktuální míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 7,2 %. Veřejné výdaje na vzdělání byly 

za rok 2010 12 % z celkových veřejných výdajů (coţ představuje 6,3 % HDP) a výdaje na 

vědu a výzkum činily 2,83 % HDP.  

Index snadného podnikání je ve Velké Británii na velmi nízké hodnotě 10. To 

znamená, ţe právní prostředí je zde velmi výhodné pro podnikání. Čas na přípravu a platbu 

daně je za posledních několik let na stejné úrovni – 110 hodin/rok.   

4.2 Založení start–up firmy 

Před začátkem podnikání je nutné zvolit si vhodnou právní formu. Ve Velké 

Británii jsou nejčastěji zakládány: 

 Sole Traders, 

 Private Limited Companies, 

 Public Limited Companies. 

Kaţdá právní forma má odlišné, zákonem stanovené povinnosti, se kterými je třeba 

počítat a splnit je. Jedná se o: 

 dokumenty, které je nutné vyplnit při zaloţení společnosti, 

 daně, které musí společnost kaţdoročně platit, 

 stanovení rozdělení zisku či ztráty, 

 zodpovědnost zakladatelů v případě ztráty.
44
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4.2.1 Sole Trader 

Sole Trader, v ČR přirovnávaný k ţivnosti, představuje jednu z nejjednodušších 

forem podnikání. Ve Velké Británii neexistují ţádné ţivnostenské listy a je moţné 

podnikat v jakémkoli oboru zcela bez omezení či schválení od úřadu. Předpokladem pro 

vznik samostatně výdělečné činnosti je adresa bydliště na území země. 

Na začátku podnikání je pouze nutné:  

 obchodovat pod svým vlastním či obchodním jménem a uvádět jej na všech 

dokumentech, fakturách či dopisech, 

 mít National Insurance Number (číslo národního pojištění), 

 registrovat se u HM Revenue & Custom k platbě daně a sociálního pojištění 

prostřednictvím jednoduchého formuláře dostupného na webových stránkách úřadu a 

to nejpozději do 3 měsíců od zahájení podnikání. HM Revenue & Customs udělí 

podnikateli Unique Taxpayer Reference (specifické referenční číslo), po jehoţ obdrţení 

dojde k dokončení registrace jako Sole Trader.
45

 

Sole Trader řídí vlastní podnikání jako fyzická osoba a je zodpovědný za veškeré 

obchodní dluhy, coţ znamená, ţe ručí celým svým majetkem, dále musí vést evidenci 

obchodních příjmů a výdajů a uchovávat veškeré účty související s podnikáním
.46  

Důleţitým úkolem je zaslání daňového přiznání za kaţdý rok. Nejjednodušší 

způsob, jak podat daňové přiznání, je vyplnit příslušný formulář online, kdy se 

automaticky vypočte dluţná částka, nejpozději do 31. ledna po ukončení daňového období, 

pro které se přiznání vykonává. V případě, ţe se podnikatel rozhodne zaslat formulář 

poštou, musí jej podat nejpozději do 31. října po ukončení daňového období, za které se 

přiznání vykonává.    

Co se týká platby Income Tax (v překladu: daň z příjmu) daňový rok pro Sole 

Trader ve Spojeném království trvá od 6. dubna do 5. dubna následujícího roku. Od 

daňového základu se odečtou odčitatelné poloţky a případné osvobození od daně. Ze 

sníţeného daňového základu se následně vypočítá daňová povinnost pomocí různých 

daňových pásem a sazeb uvedených v tab (4.1).
47

  

  

                                                           
45 GOV.UK, 2014. Set up a business in the UK [online]. London: GOV.UK, 4. 2. 2014 [cit. 26. 3. 2014]. 

Dostupné z: https://www.gov.uk/set-up-business-uk/register-your-business-in-the-uk 

46 GOV.UK, 2013. Set up as a sole trader [online]. London: GOV.UK, 8. 11. 2013 [cit. 26. 3. 2014]. 

Dostupné z: https://www.gov.uk/set-up-sole-trader 
47

 HM REVENUE&CUSTOMS, 2014. Income Tax – the basics [online]. London: GOV.UK [cit. 26. 3. 

2014]. Dostupné z: http://www.hmrc.gov.uk/incometax/basics.htm 

http://www.ni-apply.co.uk/
https://www.gov.uk/set-up-business-uk/register-your-business-in-the-uk
https://www.gov.uk/set-up-sole-trader
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Tab 4.1 Sazby daně z příjmu 

Skupina 

Aktuální 

období 

2013/2014 

Minulé 

období 

2012/2013 

0 - 32 010 liber 20 % 20 % 

32 011 - 150 000 liber 40 % 40 % 

150 000 liber a více 45 % 50 % 

Zdroj: AGLOINFO (2013) 

S platbou daně je zároveň třeba zaplatit National Insurance (neboli národní 

pojištění), které představuje odvod peněz do státního zabezpečení. Podnikateli tak vzniká 

nárok na dávky sociálního zabezpečení, včetně státního důchodu. Výše poplatku se odvíjí 

od dosaţených příjmů. V případě ročního výdělku menšího neţ 5 315 liber je moţné 

poţádat o výjimku z placení. V opačném případě se odvádí tzv. Class 2 National 

Insurance, která aktuálně činí 2,7 liber týdně.
48

 

4.2.2 Private Limited Company 

Private Limited Company (dále jen Ltd.) se velmi podobá české společnosti 

s ručením omezeným. Zakladatelé Ltd. jsou zodpovědní za celý chod společnosti a finance 

firmy jsou oddělené od jejich osobních prostředků, coţ znamená, ţe ručí pouze do výše 

svých vkladů. Základní kapitál je pouhá 1 libra. Před zaloţením jej společnost nemusí 

splatit ani uloţit na bankovní účet. Nejsou kladeny ani ţádné poţadavky na sídlo či státní 

příslušnost zakladatelů. Společnost vzniká dnem zápisu do Companies House, v němţ 

musí být zaregistrovány všechny Ltd. Mezi důleţité body potřebné k registraci patří: 

 název společnosti a sídlo, 

 min. jeden ředitel, který je právně odpovědný za řízení společnosti, ve věku více jak 

16 let a musí plnit základní povinnosti, které zahrnují mimo jiné zodpovědnost za 

správný a bezproblémový vznik společnosti
49

, 

 min. jeden akcionář (jeho jméno a adresa),  

 podrobnosti o akciích, jejich počet a celková hodnota, 

 základní pravidla o řízení společnosti (stanovy).
50
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 HM REVENUE&CUSTOMS, 2014. Class 2 National Insurance contributions [online]. London: 

GOV.UK, [cit. 26. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.hmrc.gov.uk/working/intro/class2.htm 
49

 Další povinností ředitele je vyuţívat své schopnosti, zkušenosti a dobrý úsudek při vedení firmy, dodrţovat 

stanovy, rozhodovat ve prospěch společnosti a také dbát na to, aby účetnictví bylo poctivé, správné a úplné. 
50

 GOV.UK, 2014. Set up a private limited company [online]. London: GOV.UK, 8. 1. 2014 [cit. 18. 3. 

2014]. Dostupné z: https://www.gov.uk/limited-company-formation 
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Companies House je plně elektronizován, registraci je moţné provést online, trvá 

přibliţně 48 hodin a náklady se pohybují kolem 15 liber. Po registraci podnikatel obdrţí do 

24 hodin emailem výpis z obchodního rejstříku, originální výpis poté přijde poštou na 

adresu sídla společnosti. Do 3 měsíců od zahájení podnikání se musí firma registrovat u 

HM Revenue & Customs. Ten obvykle posílá všechny informace a formuláře automaticky 

nejpozději do 2 měsíců od vzniku společnosti. I v tomto případě se dá registrace provést 

přes internet díky jednoduchému webovému formuláři, který musí obsahovat datum vzniku 

společnosti, jméno společnosti, registrační číslo a sídlo firmy.
51

 

Kaţdý rok musí společnost zaslat roční úplnou účetní závěrku HM Revenue & 

Customs a výroční výkaz pro Companies House. Daňové přiznání se podává na příslušném 

formuláři také HM Revenue & Customs a pokud je společnost plátcem DPH, musí podat i 

přiznání k DPH.
 52

  

Daňový rok u Lld. se liší od Sole Trader a trvá od 1. dubna do 31. března 

následujícího roku. Termín pro zaplacení Corporation Tax (v překladu: korporační daň) je 

9 měsíců a 1 den po ukončení daňového roku. Existují dvě sazby Corporation Tax, 

v závislosti na zdanitelných příjmech organizace: 

 niţší sazba – známá jako „small profits rate“, se pouţívá v případě, ţe společnost 

dosahuje max. zisku 300 000 liber, 

 horní sazba -  neboli „main rate“ je pro podniky se zisky vyššími neţ 300 000 liber. 

Pro firmy, jejichţ zisk je niţší neţ 1,5 mil. liber existuje moţnost zdaňovat 

300 000 liber niţší sazbou a zbylé příjmy horní sazbou. V posledních letech dochází 

kaţdoročně ke sníţení hlavní sazby, jak je uvedeno v tab (4.2). Od 1. dubna 2014 sazba 

poklesne o další 2 % na 21 %. Velká Británie tak bude mít nejniţší sazbu daně ze všech 

hlavních západních ekonomik.
53

  

Tab 4.2  Vývoj sazeb korporační daně 

Sazba Od 1. dubna 

2011 

Od 1. dubna 

2012 

Od 1. dubna 

2013 

Od 1. dubna 

2014 

niţší 20 % 20 % 20 % 20 % 

horní 26 % 24 % 23 % 21 % 
Zdroj: GOV.UK (2014) 

                                                           
51

 HM REVENUE&CUSTOMS, 2014. Starting a company or organisation and Corporation Tax [online]. 

London: GOV.UK [cit. 10. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.hmrc.gov.uk/ct/getting-started/new-

company/start-up.htm 
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 Společnost se musí registrovat k DPH, v případě, ţe očekává příjmy vyšší neţ 79 000 liber za rok.  
53

 HM REVENUE&CUSTOMS, 2014. Introduction to Corporation tax [online]. London: GOV.UK 

[cit. 25. 3. 2014]. Dostupné z: http://www.hmrc.gov.uk/ct/getting-started/intro.htm 
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4.2.3 Public Limited Company 

Kromě Private Limited Company je ve Spojeném království rozšířená také Public 

Limited Company (dále jen Plc.), kterou lze přirovnat k české akciové společnosti. 

Základní kapitál Plc. musí být ve výši min. 50 000 liber, přičemţ 25 % je třeba splatit před 

začátkem podnikání. Oproti Ltd. zde lze obchodovat s akciemi na finančních trzích a jejich 

majitelem se tedy můţe stát kdokoliv.
54

  

Při rozhodování zda zvolit Ltd. či Plc. záleţí hlavně na charakteru firmy a 

individuálním rozhodnutí majitelů. Start-up firmy si s větší pravděpodobností zvolí za 

právní formu Private Limited Company, ovšem společnosti, které se zaměřují např. na 

vývoj účetního systému či určitého produktu mohou zvolit Public Limited Company a 

vyuţít, v poslední době velmi diskutovaný a stále se rozvíjející nový způsob získávání 

finančních prostředků, tzv. crowdfunding, jehoţ význam bude blíţe vysvětlen v kapitole 

Podpora a Financování start-up firem.  

  

                                                           
54

 INVESTOPEDIA, 2014. Public limited company [online]. USA: Investopedia.com [cit. 15. 3. 2014]. 

Dostupné z: http://www.investopedia.com/terms/p/plc.asp 
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4.2.4 Porovnání založení start- up firmy ve Velké Británii a České republice 

Tab 4.3 Založení start-up firmy 

  ČR - s. r. o. VB - Ltd. 

Doba zaloţení kolem měsíce max. 1 den 

Náklady na 

zaloţení 
min. 25 000 Kč max. 6 000 Kč 

Podmínky pro 

zaloţení 

sepsat zakladatelskou 

smlouvu + doloţit doklady 

(výpis z rejstříku trestů, 

ţivnostenský list, notářský 

zápis, úředně ověřené 

podpisy, potvrzení od 

banky, apod.) 

sepsat zakladatelskou 

smlouvu 

Povinnosti při 

zaloţení 

registrace na Ţivnostenském 

úřadu, České správě 

sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovně a 

Finančním úřadu 

přihlásit se na HM Revenue 

& Customs nejpozději 3 

měsíce po zahájení 

podnikání 

Vznik firmy 
zápisem do Obchodního 

rejstříku 

zápisem do Companies 

House 

Doba vzniku několik týdnů aţ měsíců max. 24 hodin 

 

Základní kapitál 

1 Kč, nutno splatit na běţný 

účet 

1 libra, před zaloţením 

nemusí být splacena na 

běţném účtu 

Ručení neomezené omezené 

Daňový rok 1. ledna - 31. prosince 1. dubna - 31. března 

Daňové 

přiznání 
do 1. dubna 

9 měsíců a 1 den po 

ukončení daňového roku 

Daňový 

systém 
lineární progresivní 

Daňová sazba 19% 20 % nebo 21 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

V oblasti zaloţení start-up firmy lze najít výrazné rozdíly. I přesto, ţe Česká 

republika podniká řadu kroků k zjednodušení celého procesu, je zde stále plno překáţek, 

které prodluţují, zdraţují a komplikují zakládání společností.  

1. ledna 2014 přijala ČR Zákon o obchodních korporacích, díky němuţ došlo 

k mnohým pozitivním změnám, např. zjednodušila se administrativní náročnost či se sníţil 

základní kapitál s. r. o. na 1 korunu. Přesto je zde extrémní byrokracie, která významně 
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zpomaluje občanský a hospodářský ţivot a utlumuje podnikatelskou iniciativu. Velká 

Británie si klade za cíl stát se zemí vyhledávanou pro zakládání firem a jejich následný 

růst. Proto se snaţí o co nejjednodušší a nejrychlejší proces zakládání. Vše je moţné 

vyřešit přes internet, díky jednoduchým formulářům a zaloţení firmy je hotové do několika 

hodin bez toho, aniţ by musel podnikatel osobně navštívit některou z institucí.  

Odlišný je jiţ samotný přístup k podnikateli v obou zemích. Ve Velké Británii je 

podnikatelem kaţdý, kdo soustavně vykonává podnikatelskou činnost, a to bez jakéhokoliv 

schválení některým úřadem či splnění zvláštních poţadavků. Jediným předpokladem pro 

vznik Sole Trader je adresa bydliště na území země a National Insurance Number. Není ani 

nutné uvádět předmět podnikání, jen s výjimkou sluţeb, které vyţadují licenci (např. 

bankovnictví nebo pojišťovnictví). Sole Trader má jedinou povinnost - přihlásit se na 

HM  Revenue & Customs k platbě daně a sociálního pojištění, a to do 3 měsíců po zahájení 

podnikání. To znamená, ţe podnikatel přijde do styku pouze s jedním úřadem, a to ještě 

pouze prostřednictvím internetu. V ČR se podnikatel musí osobně zaregistrovat nejméně 

na 4 úřadech – Ţivnostenském úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovně a Finančním úřadu. Poté musí prokázat a splnit státem stanovené podmínky a 

začít podnikat můţe aţ na základě ţivnostenského listu vydaného Ţivnostenským úřadem. 

Dále musí mít kaţdý podnikatel od roku 2014 povinně tzv. datovou schránku. Ve Velké 

Británii tyto schránky vůbec neexistují a vše je moţné řešit zdarma online či přes e-mail. 

Nevýhodou datových schránek je tzv. fikce doručení. To znamená, ţe po 10 dnech je 

automaticky kaţdá datová zpráva povaţována za „doručenou“. Pokud se tedy podnikatel 

vzdálí od svého počítače na více neţ 10 dní, můţe jeho firmě hrozit nepříjemná lhůta nebo 

právní hrozby, o kterých vůbec neví. S tím souvisí také to, ţe přihlášení do datové 

schránky je moţné pouze na počítačích, které mají nainstalovaný osobní certifikát 

uţivatele. Tudíţ se k ní nelze dostat kdekoliv, pokud u sebe podnikatel nemá zařízení 

s uloţeným certifikátem. Další nevýhodou je, ţe systém datových zpráv je na rozdíl od 

běţné elektronické pošty zpoplatněn a podnikateli tak vznikají další náklady.  

Zaloţení Ltd. ve Velké Británii stojí přibliţně 6 000 Kč a firma je zaloţená 

nejpozději do druhého dne přes internet bez zapojení advokáta či jiné společnosti. Zaloţení 

s. r. o. přijde nejméně na 25 000 Kč a trvá v lepším případě 2-3 týdny, jakmile jsou 

všechny poţadované dokumenty předpřipraveny specializovanou poradenskou agenturou 

nebo advokátem. Pokud si občan zakládá firmu sám, můţe se její zaloţení protáhnout na 

několik měsíců. Podnikat však podle zákona nesmí, dokud firma není v obchodním 

rejstříku zaregistrována. Naopak Ltd. můţe podnikat okamţitě a její povinností je pouze 
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přihlásit se do 3 měsíců od začátku na HM  Revenue & Customs. Navíc v ČR je větší 

pravděpodobnost ţe člověk narazí na laxní úředníky, kteří nedodrţují lhůty a tím ještě 

prodluţují dobu zaloţení. Kdeţto úředníci v Británii pracují ochotně a rychle k co největší 

spokojenosti podnikatelů. Ltd. vzniká stejně jak s. r. o. dnem zápisu do Companies House 

(v česku: Obchodní rejstřík), ten ovšem nepoţaduje od zakladatelů nové firmy výpis 

z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, ţivnostenské listy, notářský zápis, úředně 

ověřené podpisy či potvrzení z banky tak jak je tomu v ČR. Obchodní rejstřík zašle výpis 

z obchodního rejstříku emailem do 24 hodin, kdeţto v případě České republiky můţe 

dodání trvat i několik týdnů. Údaje v Companies House lze měnit snadno, online a 

zadarmo během několika minut. Navíc webové stránky poskytují poradenství a podrobné, 

jednoduše pochopitelné návody včetně odkazů na veškeré potřebné dokumenty. Lze zde 

najít mimo jiné odpovědi na nejčastější otázky v podnikání. Podobně funguje také webová 

stránka HM Revenue & Customs, která obsahuje informace o všech aspektech daní a 

podrobné návody o jejich podání a placení. 

Co se týká podání daňového přiznání a platby daně. Ve Velké Británii je velmi 

propracovaný a snadno pochopitelný systém elektronického podání daňového přiznání. 

Daň z příjmu se odvádí aţ 9 měsíců po skončení daňového roku, který se zde oproti ČR 

liší. V ČR je nutné podat daňové přiznání a splatit daň do 1. dubna. Coţ znamená, ţe 

anglický podnikatel má mnohem více času na splacení. Rozdílný je v těchto zemích také 

daňový systém. ČR má lineární daňový systém, coţ znamená, ţe procentuální sazba daně 

je pro všechny stejná – 15 % pro fyzické osoby nebo 19 % pro právnické osoby. Ve Velké 

Británii je progresivní daňový systém, kdy s růstem daňového základu roste i sazba daně.  

Povinnost přihlásit se k DPH je ve Velké Británii aţ od hranice obratu 79 000 liber 

(v přepočtu zhruba 2,5 mil. Kč). V ČR je tato povinnost jakmile obrat překročí 1 milion 

Kč za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. 

4.3 Podpora a financování start-up firem 

4.3.1 Vědeckotechnické parky a podnikatelské inkubátory  

Ve Velké Británii existuje v současné době zhruba 300 podnikatelských inkubátorů, 

které podporují více neţ 12 000 dynamických, kreativních a inovativních podniků. 

 Za jeden z nejznámějších podnikatelských inkubátorů ve Velké Británii lze označit 

The Hub, který byl zřízen v Londýně v roce 2005 jako inkubátor pro sociální inovace a 

podnikání. V současné době má více jak 50 poboček po celém světě, od Amsterodamu aţ 

po Singapur, a počet členů jiţ přesáhl 7 000. Všichni aktivně spolupracují na kreativních 
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nápadech, realizují projekty, navzájem sdílí své zkušenosti, kontakty a ambice s cílem 

napomáhat vzniku nových platforem, které umoţní jednotlivcům a institucím trvale 

ovlivnit budoucí vývoj a zajistit pozitivní dopad na společnost. Do roku 2012 se jim 

povedlo zahájit 400 nových podniků a vytvořit více jak 1 500 pracovních míst.
55

  

Mezi významné asociace, které sdruţují podnikatelské inkubátory a 

vědeckotechnické parky, patří hlavně:  

 UK Business Incubation (dále jen UKBI). Jedná se o organizaci, která sdruţuje zhruba 

120 inkubátorů ve Velké Británii a řadu dalších po celém světě. Mezi inkubátory se 

sídlem v Londýně patří British Business Angels Association, Connect London, Institute 

for Small Business and Entrepreneurship či NESTA. V seznamu členů uvádí mimo jiné 

také Jihomoravské inovační centrum v České republice. Společnost se aktivně podílí na 

inovacích, rozvoji podnikání a přispívá k udrţitelnému hospodářskému růstu na místní, 

regionální, národní i mezinárodní úrovni. Organizace vznikla v roce 1998, jejím 

úkolem je vytvářet úspěšné inovativní podniky pomocí rozvoje vysoce kvalitních 

podnikatelských inkubátorů v celé Velké Británii. Se zdokonalováním podnikatelské 

inkubace hraje UKBI také klíčovou roli ve vytváření a udrţování národní sítě pro 

rozvoj a výměnu znalostí mezi univerzitami, vědeckotechnickými parky, výzkumnými 

a vývojovými laboratořemi či obchodními klastry. Organizace velmi úzce spolupracuje 

se svými členy a snaţí se zajistit přesně takové sluţby, jaké si klienti přejí.
56

 

 UK Science Parks Association (dále jen UKSPA). Asociace byla zaloţena v roce 1984 

a jejím cílem je stát se hlavním orgánem pro plánování, rozvoj a vznik vědeckých 

parků, které slouţí k lepšímu a rychlejšímu rozvoji inovativních, znalostně zaloţených 

podniků s růstovým potenciálem. Během svého fungování dosáhla výrazného nárůstu 

vědeckých parků, kterých je v dnešní době na celém území Velké Británie kolem 80. 

UKSPA poskytuje řadu sluţeb nejen pro své členy, ale také pro širší vědeckou a 

podnikatelskou komunitu. Umoţňuje zasílání dotazů dalším členům, databázi volných 

míst, nabídku prostor, databázi kontaktů na partnery v technologické oblasti v Evropě a 

další sluţby. Organizace poskytuje vhodné prostředí, ve kterém mohou podniky 

rozvíjet specifické a uzavřené vztahy s konkrétními univerzitami, výzkumnými 

organizacemi či dalšími institucemi za účelem vytvoření inovativního projektu.  
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Vznik vědeckých parků ve Velké Británii je spojován s rokem 1980. V posledních 

20 letech počet vědeckých parků výrazně vzrostl, z 2 v roce 1982 na přibliţně 100 v roce 

2003. Ovšem jsou zde stále velké regionální a místní rozdíly v podpoře jejich rozvoje. 

UKSPA se aktivně podílí na národním a regionálním poradenství, spolupracuje 

s regionálními rozvojovými agenturami v celé Velké Británii. A její dlouholeté zkušenosti 

ji zajistily hlavní pozici v podpoře podnikání společností s vysokým růstem.
 57

   

4.3.2 Klastry 

Ve Velké Británii od listopadu 2010 funguje projekt TechCity, který je podporován 

britskou vládou a pod správou jej má přímo premiér James Cameron. Na regeneraci 

TechCity přislíbil částku ve výši 50 mil. liber. Kromě vlády se na investicích do této 

oblasti podílí významné firmy (Google, Facebook, McKinsey & Company, aj.) a 

s jednotlivými projekty spolupracují university jako City University London, Imperial 

College London  a University College London. Jedná se v podstatě o anglickou verzi 

amerického Silicon Valley, o němţ byla zmínka v úvodu. Cílem tohoto projektu je 

podporovat rozvoj klastrů hlavně ve východním Londýně. V době zahájení zde bylo 

koncentrováno zhruba 200 technických firem, dnes jich je jiţ kolem 1 400.
58

  

4.3.3 Komunity a ostatní podpora 

Mezi významnou podporu start-up firem ve Velké Británii patří akcelerátory. Jejich 

cílem je podpořit růst malých a středních firem v krátkém časovém období. Výměnou za 

poskytnutí investice ve výši 20 000-30 000 liber poţadují 5–10% podíl. Tyto programy 

obvykle trvají 3 aţ 12 měsíců. Kromě kapitálu nabízí přístup do společnosti investorů a 

zkušených podnikatelů, školení, specializovanou právní pomoc, vedení účetnictví a 

kancelářské prostory. 

K nejúspěšnějším akcelerátorům ve Velké Británii patří zejména TechStars 

London. TechStars představuje jeden z nejznámějších akcelerátorů v USA. V únoru roku 

2013 došlo k jeho prvnímu rozšíření mimo USA a fúzi s anglickým akcelerátorem 

Springboard. K této fúzi došlo také díky velkému lobbistickému úsilí ze strany vlády 

Spojeného království. Ta si stanovila cíl udělat z Londýna nejlepší místo v Evropě, které 

budou vyhledávat investoři a podnikatelé k zakládání a následnému rychlému růstu firem. 
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S vznikem této pobočky se očekává roční podpora zhruba 20 start-upů, a to nejen ve Velké 

Británii, ale i v Evropě. Investice jsou v celkové výši 85 000 eur, z čehoţ je 15 000 eur 

určeno na počáteční financování a zbylých 70 000 eur představuje pro firmu půjčku, kterou 

musí svým investorům vrátit. Start-up firmy zde mohou spolupracovat s nejlepšími 

podnikateli z okolí. Za zmínku určitě stojí David Singleton, technický ředitel Google, Alex 

McCracken, víceprezident Silicon Valley Bank, John Lunn, ředitel PayPal, Iain Gavin, 

ředitel Amazon Web Services UK and Ireland a desítky dalších. Ze všech firem, které 

prošly tímto akcelerátorem, jich je zhruba 80 % stále aktivních, pouze 10 % neuspělo. 

TechStars London do podzimu 2013 podpořil 10 projektů celkovou částkou 

2 555 000 dolarů a podařilo se jim vytvořit 61 pracovních míst. Největší investici, ve výši 

2 mil. dolarů, vloţil do  TVbeat. Tento start-up spojuje data z existujících digitálních, 

kabelových a satelitních sítí v  přehledné analytické platformě.
59

 

Druhým akcelerátorem je Seedcamp, který představuje v současné době největší 

tech akcelerátor v Evropě. Funguje od roku 2007 a má sídla v Londýně a Berlíně. Ročně 

investuje do více jak 20 start-up programů po celém světě a dnes má pod sebou jiţ zhruba 

120 úspěšných projektů, z nichţ polovina se nachází ve Velké Británii (GISCloud, Nuji, 

LOOKK, aj.). Seedcamp nabízí tříměsíční program, který umoţňuje setkání s významnými 

podnikateli, jakými jsou Dave McClure či Eric Ries, dále s mnoha investory z ACT 

Venture Capital, NESTA, apod. Mimo jiné mohou firmy vyuţívat poradenských sluţeb od 

úspěšných podnikatelů z Ask.com, Groupon, Yahoo!, aj. Hlavními sponzory tohoto 

akcelerátoru jsou Google, Nokia, PayPal a Barclays.  Seedcamp poskytuje také kancelářské 

prostory v Google Campus v Londýně, spolupráci s více jak 2 000 instruktory, čtyřtýdenní 

školení ve společnosti amerických start-up firem a v neposlední řadě tzv. Founder´s Pack, 

který má celkovou hodnotu 200 000 eur a projekty díky němu mohou vyuţít určité sluţby 

zdarma či za sníţenou cenu. Seedcamp investuje 50 000 eur výměnou za 8-10% podíl ve 

společnosti. Pro start-upy, jejichţ počáteční investice jsou niţší, nabízí 25 000 eur za 5% 

podíl. A po těch, kteří nepotřebují ţádné finanční prostředky, ale chtějí se účastnit 

programu, Seedcamp vyţaduje 3% podíl.
60

  

Existuje řada dalších komunit pro start-up firmy, které se úzce specializují na určité 

oblasti (např. zdravotnictví, kulturu či IT). Jednou z nich je TechHub, který vytváří 

mezinárodní síť v oblasti technologií. Nabízí podnikatelům fyzické i virtuální prostory, kde 
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mohou pracovat chytřeji, efektivněji a rozvíjet své znalosti s vizí rychlého vzestupu. Jejich 

důleţitou úlohou je mimo jiné organizace poradenských sezení, přednášek a jiných 

událostí. Hlavními partnery TechHubu je BlueVia,  BT, BlackBerry a Google. 

Kromě akcelerátorů a komunit jsou ve Velké Británii velmi rozšířené a oblíbené 

právě různé akce, konference a kluby zabývající se oblastí start-up firem. Jejich záměrem 

je umoţnit podnikatelům a investorům scházet se v méně formálním prostředí a vzájemně 

si vyměňovat své zkušenosti. Velmi často bývají organizátory těchto setkání jiţ zmíněné 

komunity. Jednou z událostí je například Demo Night, kterou organizuje TechHub a 

umoţňuje začínajícím podnikatelům prezentovat svou práci, zviditelnit se a případně získat 

zpětnou vazbu či jiná doporučení. Další oblíbenou událostí je Startup Weekend. 

Představuje jednu z největších komunit podnikatelů se sídlem v Seattlu a Washingtonu. 

Organizace umoţňuje lidem scházet se na víkendových workshopech ve více jak 

400 městech po celém světě. Tyto víkendy slouţí k prezentaci nápadů, vytváření týmů pod 

vedením zkušených trenérů a také k následnému zakládání podniků. Mnohdy se pomocí 

sociálních sítí organizují neformální posezení v baru, která se konají pravidelně jednou 

měsíčně na různých místech. Jedná se například o DrinkTank London, Open Coffe London 

a OpenSoho. Setkávají se zde lidé zajímající se o nové projekty, nápady a obecně o celou 

start-up scénu. Účelem těchto setkání je v první řadě strávit příjemný čas s lidmi, kteří mají 

podobné zájmy a mohou se navzájem inspirovat.  

Pokud jde o média a tisk, ve Velké Británii existuje velké mnoţství webových 

stránek, které se zabývají start-upovou problematikou. Všechny jsou přehledné, jasné a 

obsahují veškeré informace, které potřebuje podnikatel znát nejen před zahájením 

podnikání, ale také během své činnosti. Stačí mu tedy navštívit jen jeden portál, například 

Startupdonut.co.uk, Entrepreneurhandbook.co.uk či Startupbritain.co, a získá ucelený 

přehled. Mimo webové portály jsou také často vyuţívané sociální sítě, především twitter, 

na kterém organizace (např. Startupbritain, TechCityUK) píší aktuální novinky i několikrát 

za den.  

4.3.4 Porovnání podpory start-up firem ve Velké Británii a České republice 

Podpora ve Velké Británii je podle očekávání v mnohem větším rozsahu neţ 

v České republice. Ovšem i přesto, ţe je ČR poměrně malou zemí dochází zde k velkému 

rozvoji ať uţ v oblasti vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, klastrů či 

komunit a akcelerátorů. Celková podpora je jiţ velmi rozvinutá a nabízí podnikatelům 

mnoho pomocných aktivit. Problémem je naopak nedostatečné vyuţívání těchto nabídek. 
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Dalo by se říct, ţe akcí je pro start-upy uţ tolik, ţe se sotva daří je naplnit. Nelze říct, ţe by 

Česku scházeli netalentovaní lidé, právě naopak, určitě se zde najde mnoho podnikatelů, 

kteří mají velký potenciál a moţnost uspět na světových trzích. Ovšem jejich zapojení do 

těchto podpůrných programů není zatím na takové úrovni. Chybí také více reálných 

příkladů českých start-up firem, ať uţ úspěšných či neúspěšných, které by mohly ostatním 

poslouţit jako zkušenost a případné varování. Tento problém se snaţí řešit hlavně 

internetové portály, které přinášejí čtenáři informace právě o celé start-up scéně ovšem 

mnohdy se zaměřením převáţně na zahraniční firmy místo těch domácích. Za rok 2013 se 

v ČR podařilo uskutečnit řadu událostí na mezinárodní úrovni, kde se sešlo mnoho 

významných zahraničních i domácích investorů, podnikatelů a sponzorů, jejichţ úkolem 

bylo pomoci právě českým start-upům. Nabídnout jim své investice, rady či zázemí 

v jednom z podnikatelských inkubátorů nebo zahraničním akcelerátoru. Obecně je ovšem 

start-up scéna v ČR stále velmi nevyzrálá a nezkušená. Tento fakt se projevuje ve všech 

oblastech, od personálního obsazení firem přes manaţerské schopnosti, způsob 

komunikace aţ po celkový přístup veřejnosti k start-up firmám. Oproti tomu má Velká 

Británie napřed. Koncentrace mladých, talentovaných a nadšených podnikatelů je výrazně 

větší a funguje zde řada firem z celého světa, s cílem pozvednout své nápady a produkty na 

mezinárodní úroveň. Díky významné podpoře se jim otevírá moţnost setkávat se na 

různých společenských akcích, kterých je zde velká řada. Dále se mohou stát součástí 

TechCity či jiného inkubátoru a zapojit se tak do rychlého rozvoje nových technologií a 

inovací s pomocí významných firem a investorů.  Velká koncentrace na jednom místě, 

kterou se vyznačuje právě TechCity je určitě přínosem pro všechny, ať uţ v lepší 

spolupráci mezi firmami či transparentnosti vůči veřejnosti. V ČR jsou naopak inkubátory 

a klastry rozmístěny na různých místech po celé zemi, čímţ dochází k poměrně velké 

nepřehlednosti, hlavně co se týká jejich činnosti. Ovšem i zde se postupně zvyšuje jejich 

koncentrace, hlavně v jednotlivých regionech a krajích, coţ zabraňuje regionálním 

nerovnostem, které jsou naopak aktuálním problémem ve Velké Británii. 

4.3.5 Crowdfunding 

Mezi nejznámější internetové platformy patří CrowdCube a Seedrs. Jakákoliv 

Limited Company zaloţená ve Velké Británii můţe ţádat o investici u CrowdCube 

v minimální výši 1 000 liber a bez maximálního omezení. Investoři mohou investovat 

nejméně 10 liber. Na podobném principu funguje většina dalších crowdfundingových 

platforem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/CrowdCube
http://en.wikipedia.org/wiki/Seedrs
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Jeden z největších světových crowdfundingových portálu Kickstarter, který od 

svého vzniku v roce 2009 financoval jiţ kolem 60 000 projektů v celkové výši přes 1 mld. 

dolarů, se na podzim 2012 otevřel také pro zájemce z Velké Británie. Jeho hlavní předností 

je velice dobrá práce s projekty. Jejich zadavatelé jsou systémem motivováni k tomu, aby 

jednotlivým dárcům nabízeli různé bonusy a prémie za jejich investice. U kaţdého 

projektu jsou podrobné informace o autorech, jejich vizi, příběhu a plánech do budoucna.  

Nechybí zde ani místo pro dotazy, diskuze a různé připomínky. Tento web se vyznačuje 

kreativitou, přehledností, rychlostí a vše vede k celkové spokojenosti uţivatelů. Tvůrci 

Kickstarteru se snaţí díky různým aktivitám udrţet dlouhodobý zájem dárců o web a další 

projekty.
61

 

Ve Velké Británii jiţ existují také portály a společnosti, které pomáhají 

nezkušeným jednotlivcům s výběrem projektů a firem vhodných pro investice. Jednou 

z nich je Syndicateroom.com, která sdruţuje síť zkušených andělských investorů či 

podnikatelů. Ti svými zkušenostmi a znalostmi napomáhají v rozhodování o případných 

investicích. Členové těchto společností tak mají větší přehled o jednotlivých projektech a 

procento úspěšnosti investice je mnohem vyšší.  

4.3.6 Business Angels a Venture Capital 

Odhaduje se, ţe ve Velké Británii investuje do start-up firem zhruba 4 000 aţ 6 000 

business angels. Existuje zde také velké mnoţství investičních společností, které tyto 

investory sdruţují. Většina z nich je zároveň členem British Business Angels Association.  

Mezi nejznámější organizace patří Angels Den, která pravidelně pořádá řadu 

událostí po celé Velké Británii a pomáhá podnikatelům připravit vhodný podnikatelský 

plán nejen pro investory. Za své sluţby si účtují 799 liber + DPH. Další je London 

Business Angels. Společnost 130 obchodních podnikatelů z jiţní Anglie, kteří dohromady 

nabízí k investicím 50 mil. liber. Kaţdoročně poskytují více jak 4 mil. liber nového 

kapitálu pro malé a střední firmy. Za zmínku stojí také Venture Giant. Síť investorů a 

zároveň finanční portál, který sdruţuje business angels a podnikatele, kteří rozjíţdí nový 

podnik či chtějí rozšířit stávající podnikání a hledají potřebný investiční kapitál.
62

  

British Business Angels Association je národní obchodní sdruţení, které zastupuje 

všechny, kteří se podílí na investičním trhu ve Velké Británii (business angels, venture 

                                                           
61

 KICKSTARTER, 2014. Start your project  [online]. USA: Kickstarter.com [cit. 14. 3. 2014]. Dostupné z: 

https://www.kickstarter.com/start?ref=nav 
20

 GLEESON, Alan, 2011. A Guide to Early Stage Investment in the U. K. and Ireland [online]. USA: 

PaloAltoSoftware [cit. 14. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.paloalto.co.uk/about_us/Early_Stage_Investment_by_Alan_Gleeson.pdf 



53 
 

capital, banky a také poradce či zprostředkovatele). Jejich společným cílem je vytvořit a 

zajistit vhodné prostředí pro financování firem v rané fázi jejich podnikání. Kaţdým rokem 

soukromí investoři tvoří v rozmezí 800 mil. aţ 1 mld. liber investic do rané fáze podnikání, 

coţ v této oblasti představuje největší zdroj. Činnost asociace je podporována klíčovými 

organizacemi ve finanční komunitě, mezi které patří British Bankers Association, Business 

Growth Fund, British Business Bank, Lloyds Banking Group či NESTA.
63

  

Kromě jiţ zmíněných společností zde funguje také řada soukromých firem, které se 

zabývají rizikovým kapitálem a investováním do rané fáze podniku. Za zmínku stojí 

celosvětová investiční společnost Accel Partners, se sídlem v Londýně, Silicon Valley, 

Indii a Číně. Accel pomohl podnikatelům vybudovat více jak 300 úspěšných 

technologických společností po celém světě. Mezi nejvýznamnější patří Facebook, 

Macromedia, RealNetworks, Walmart.com, aj. Další společností je Eden Ventures se 

sídlem v Bath a Londýně. Zaměřuje se na investice do technologických společností, 

telekomunikačních a podnikových softwarů, internetu a mobilního odvětví. Velmi známou 

společností, hlavně díky investicím do Skype, je Index Ventures se sídlem v Londýně, 

Ţenevě a Silicon Valley. Své investice zaměřuje převáţně do informačních technologií a 

přírodních věd.
64

 

4.3.7 Bankovní úvěry  

The British Business Bank je v současné době pod správou Ministerstva pro 

podnikání, inovace a dovednosti. Jakmile vláda obdrţí povolení pro státní podporu od 

Evropské komise (pravděpodobně během roku 2014) banka bude fungovat jako finanční 

instituce ve vlastnictví státu. Cílem banky je podporovat ekonomický růst tím, ţe spojí 

prostředky z veřejného i soukromého sektoru a vytvoří tak efektivnější a účinnější finanční 

trh pro malé a střední podniky. Představuje jeden z klíčových prvků vládní strategie, který 

svými programy přispívá k tomu, aby se Velká Británie stala místem vhodným pro vznik a 

rozvoj podniků.  

The British Business Bank se podílí na poskytování úvěrů pro malé a střední 

podniky pomocí těchto programů:  

 Business Finance Partnership,  

                                                           
63

 UK BUSINESS ANGELS ASSOCIATION, 2014.  About [online]. London: 

Ukbusinessangelsassociation.org.uk [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/about 
64

 GLEESON, Alan, 2011. A Guide to Early Stage Investment in the U. K. and Ireland [online]. USA: 

PaloAltoSoftware [cit. 14. 3. 2014]. Dostupné z: 

http://www.paloalto.co.uk/about_us/Early_Stage_Investment_by_Alan_Gleeson.pdf 



54 
 

 The British Business Bank Investment Programme,  

 The Enterprise Finance Guarantee,  

 Stat Up Loans. 

Business Finance Partnership poskytuje finanční prostředky menším firmám 

prostřednictvím věřitelů, kteří pomáhají rozšířit současně dostupné finanční zdroje na 

trhu.  Samotní věřitelé rozhodují o tom, kterým firmám bude úvěr poskytnut. Mezi 

nejúspěšnější patří Beechbrook Capital, BOOST&Co, Funding Circle, MarketInvoice, 

URICA, Zopa a Credit Asset Management Limited. Těmto 7 věřitelům bylo uděleno jiţ 

87 mil. liber k financování menších podniků.
65

  

 Nicméně pro další případné věřitele je jiţ tento program uzavřen. Vyuţít je moţné 

aktuálního programu The British Business Bank Investment Programme, který navazuje na 

Business Finance Partnership. Funguje od dubna 2013 pod správou Vince Cable, státního 

tajemníka pro obchod, inovace a dovednosti, a věřitelé se do programu mohou přihlásit do 

konce května 2014. Program investuje 300 mil. liber a spolu se soukromými investory 

podporuje vznik lepší nabídky úvěrů pro menší podniky. V listopadu 2013 bylo z tohoto 

programu vyuţito jiţ 45 mil. liber. 

Hlavní cíle investičního programu: 

 zvýšit počet úvěrů vhodných pro malé a střední podniky, 

 získat nové finanční prostředky ze soukromého sektoru na podporu poskytování úvěrů, 

 zajistit, aby finance pro malé a střední podniky byly vyuţívány efektivně,  

 zvýšit typy úvěrů, které jsou k dispozici pro malé a střední firmy.
66

 

Enterprise Finance Guarantee představuje úvěrovou záruku. Pomáhá malým 

podnikům, které nejsou pro banky dostatečně důvěryhodné a bezpečné, získat potřebný 

kapitál na rozjezd podnikání. Záruka je dostupná pro podniky, které působí na území 

Velké Británie, mají obrat niţší neţ 41 mil. liber a potřebují finance v rozsahu 1 000 aţ 

1 mil. liber. Stát garantuje věřitelům 75 % z kaţdé půjčky poskytnuté firmám. O tom, zda 

je podnik vhodný a způsobilý pro záruku rozhoduje věřitel i přes to, ţe záruku poskytuje 
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samotná vláda. Existuje 47 akreditovaných věřitelů, mezi které patří například Bank of 

Scotland, HSBC, Lloyds TSB bank, NatWest, aj.
67

  

Start-Up Loans je vládní program s finančními prostředky ve výši 152 mil. liber. 

Nad poskytováním těchto prostředků má hlavní dohled The British Business Bank. 

Pomáhá osobám ţijícím na území Velké Británie a starším 18 let, začít s podnikáním. Řeší 

nedostatek finančních institucí, které jsou ochotné financovat start-up podniky. Systém 

funguje v několika krocích. Nejprve je kaţdému jedinci přidělen tzv. Delivery Partner, 

jehoţ úkolem je pomoct podnikateli s vytvořením podnikatelského plánu a připravit jej tak, 

aby se stal vhodným kandidátem pro poskytnutí úvěru. Pokud Start Up Loan Company 

schválí daný podnikatelský plán, získá podnikatel nízkonákladový nezajištěný úvěr, 

obchodního poradce a řadu dalších produktů, určených na pomoc v začátcích podnikání. 

Splatnost úvěru je nejpozději do 5 let.
68

 

V oblasti poskytování finančních prostředků stojí za zmínku také webový portál 

Betterbusinessfinance.co.uk, který poskytuje veškeré informace o moţných způsobech 

financování. Po zadání základních kritérií je schopný vyhledat desítky moţných 

poskytovatelů, přesně podle potřeb podniku. Přehledné informace a seznam veškeré 

podpory na území celé Velké Británie nabízí také vládní portál gov.uk – Business Finance 

Support Finder.   

4.3.8 Porovnání financování start-up firem ve Velké Británii 

a České republice 

V Londýně dochází v posledních letech k výraznému vývoji financování 

začínajících podniků. Je zde k dispozici mnohem více moţností a kapitálu. Existuje více 

venture capital a business angels, kteří jsou ochotni investovat nejen své peníze, ale také se 

chtějí zapojit do celého projektu, poskytnout své rady a kontakty. Velkovou výhodou 

Británie, oproti ostatním zemím, jsou mnohem lepší vazby s USA, coţ ji zajišťuje 

snadnější přístup ke zdrojům jejich rizikového kapitálu. Navíc rychle rostoucí americké 

start-upy si často volí právě Londýn jako místo pro otevření své evropské pobočky. Ten je 

tak v dobré pozici pro další růst a jiţ nyní zaujímá vedoucí místo ve start-up oblasti 

v Evropě. Tato výhoda se pojí také s crowdfoundingem, neboť pro anglické start-up firmy 
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je otevřeno mnohem více zahraničních crowdfoundingových portálů. A naopak pro Čechy 

je stále poměrně těţké se do nich dostat.  

V ČR se i v oblasti financování projevuje nevyzrálost celé start-up scény jak ze 

strany podnikatelů, tak i investorů. Podnikatelé mají mnohdy problém s vytvořením 

takového podnikatelského plánu, který by oslovil případné investory. Jejich nedostatkem  

bývá často špatná prezentace, nedomyšlený vývoj či nejasně stanovený cíl.  

V oblasti bankovních úvěrů se jak v ČR, tak také ve Velké Británii podílí na 

podpoře ministerstvo prostřednictvím České moravské a rozvojové banky nebo The British 

Business Bank, v případě Velké Británie. Obě banky poskytují za podobných podmínek 

záruky na úvěry pro začínající podniky. Kromě toho The British Business Bank se snaţí 

propojit veřejný i soukromý sektoru, s cílem podpořit začínající podniky, rozšířit finanční 

zdroje na trhu a přilákat nové investory a věřitele. A to hlavně pomocí dalších programů, o 

nichţ byla zmínka. Ze srovnání českých bank a jejich nabídek vyplývá, ţe získat úvěr 

v rané fázi podnikání je poměrně náročné a jediné, na co se mohou podnikatelé 100 % 

spolehnout, je vyuţití kontokorentu. Takţe v této oblasti zatím nedochází k takovému 

rozvoji, který by byl srovnatelný právě s Velkou Británií. Vláda ale i bankovní sektor by 

měl projevit větší snahu o vytvoření nových finančních institucí, které by se zaměřovaly na 

start-up firmy. 

4.4 Státní podpora  

4.4.1 Ministerstvo pro podnikání, inovace a dovednosti 

Ministerstvo pro podnikání, inovace a dovednosti je orgánem, který se zabývá 

investováním do vzdělávání, podporuje inovace a pomáhá lidem nejen v začátcích 

podnikání. Podílí se na přípravě a průběhu řady programů. Spolupracuje se vzdělávacími 

institucemi s cílem poskytnout studentům takové vzdělání, které je připraví na globální trh 

práce a zajistí jim vysokou konkurenceschopnost. Podporuje rozvoj vědy a výzkumných 

projektů. Snaţí se, aby britské podniky zvýšili svou produktivitu a konkurenceschopnost 

na světovém trhu. Klade důraz také na spotřebitelské právo, které má být spravedlivé jak 

pro spotřebitele samotné, tak i pro podniky. A v neposlední řadě se snaţí o sníţení 

mnoţství regulací s cílem zajistit jejich efektivnost, jednoduchost a nenáročnost (finanční i 

časovou).
69

    

 

                                                           
69

 GOV.UK, 2014. What we do [online]. London:GOV.UK[cit. 18. 3. 2014]. Dostupné z:  

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills/about 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills/about


57 
 

4.4.2 Seed Enterprise Investment Scheme 

Během posledních let si britská vláda stále více uvědomuje nutnost investovat do 

sektoru technologií, a tím podporovat hospodářský růst. Jednou z podpor je Seed 

Enterprise Investment Scheme (dále jen SEIS), který byl zahájen 6. dubna 2012. Je 

navrţen tak, aby zajistil dostatek vlastních finančních prostředků start-up firmám. Nabízí 

celou řadu daňových úlev pro investory, kteří nakupují akcie těchto společností. Jedná se 

hlavně o 50% slevu na dani z příjmu a osvobození od daně v případě zisku 

z akcie. Maximální částka, kterou bylo moţné investovat za rok 2012-2013, činila 100 000 

liber. Původně jej bylo moţné vyuţít pouze v daňovém období 2012-2013, nakonec došlo 

k jeho prodlouţení i do aktuálního období 2013-2014 ovšem s poloviční mírou investic – 

50 000 liber.  

Tato podpora navazuje na Enterprise Investment Scheme, který funguje od roku 1994. 

Představuje také sérii daňových úlev, které jsou i nadále nabízené těm, kteří investují do 

rizikovějších malých firem. Předností těchto podpor je mimo jiné jednoduchá a rychlá 

administrativa.
70

  

4.4.3 The Regional Growth Fund  

The Regional Growth Fund (dále jen RGF) je fond s finančními prostředky ve výši 

3,2 mld. liber. Podporuje programy a projekty, které slouţí k vytváření hospodářského 

růstu a zaměstnanosti po celé Velké Británii v období 2011-2017. 

Tento fond je tzv. konkurenční, coţ znamená, ţe podniky musí přesně stanovit, 

kolik peněţních prostředků potřebují a na co je mají v plánu pouţívat. Organizace mohou 

poţádat minimálně o 1 mil. liber.  Jednotlivé projekty jsou posuzovány odbornou porotou 

na základě 5 kritérií, mezi které patří lokalizace, schopnost vytvářet pracovní místa, 

odborné znalosti projektového řízení, aj. Kromě toho musí být projekt částečně financován 

také ze soukromých zdrojů podniku. 

Jiţ proběhly 4 úspěšné kola. Podpořily 400 projektů celkovou částkou 

2,6 mld. liber od RGF a 14,7 mld. liber ze soukromého sektoru, vytvořilo se zhruba 

550 000 pracovních míst. Páté kolo bylo pro zájemce otevřené od 17. října 2013 do 

9. prosince 2013 a přišlo 133 nabídek. V tomto kole je k dispozici 300 mil. liber. Na jaře 

2014 se vyhlásí seznam nabídek, které vybrala odborná porota a následně dojde k jejich 
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realizaci. Finance je poté moţno čerpat do konce března 2017, ovšem projekty či programy 

mohou trvat déle.
71

 

4.4.4 Creative England  

Creative England představuje národní organizaci s pobočkami po celé Anglii 

(v Salford, Birmingham, Bristol, Leeds, Nottingham, Pinewood a Elstree) zaloţenou 

v říjnu 2011. Je financována vládou z The Regional Growth Fund a má za úkol podpořit 

kreativní a inovační nápady, talenty a podniky v oblasti filmu, televize, her a digitálních 

médií. Jejich cílem je pomáhat jednotlivcům a firmám, s vysokým potenciálem, dosáhnout 

úspěchu, vytvářet vhodné podmínky pro vznik pracovních míst a celkový růst ekonomiky. 

Jelikoţ existují velké ekonomické nerovnosti mezi Londýnem a zbytkem země, zaměřují 

se výhradně na firmy mimo Londýn a snaţí se jim zajistit lepší přístup k poradenství, 

inovacím, financím, potencionálním zákazníkům a novým expandujícím trhům. Podílí se 

na projektech: Cluster 2020, Creative Business Mentoring a Starter for 10.
72

 

Cluster 2020 je jeden z 9 projektů, který je realizován prostřednictvím European 

Creative Industries Alliance a financován Evropskou komisí v rámci Rámcového programu 

pro konkurenceschopnost a inovace v období 2007-2013. Začal fungovat v roce 2012. 

Pomáhá podporovat inteligentní a udrţitelný růst mnoha malých a středních podniků 

prostřednictvím rozvoje strategii pro lepší podporu inovativního podnikání. Chce přeměnit 

nové nápady, myšlenky a výsledky svého výzkumu do praktického programu, který má 

pomáhat při vzniku klastrů a urychlit tak jejich růst. Spolupracuje s podnikatelskými 

klastry po celé Evropě (v Anglii, Belgii, Německu a Francii), ve kterých provádí praktické 

zkoušky a testy v oblasti financí, spolupráce a klastrů.  

Mezi hlavní členy Cluster 2020 patří: 

 The Serious Games Institute (Velká Británie) – vedoucí projektu,  

 European Business & Innovation Centre Network (Brusel),  

 Gate Garching (Německo), 

 Creative England  (Anglie mimo Londýn),  

 TVT Innovation (Francie).73
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Starter for 10 je program určený k podpoře a financování nejlepších kreativních 

podniků na jihozápadě Anglie. O podporu se mohou ucházet společnosti se sídlem v 

Bristol, Bath, Dorset, Devon, Wiltshire, Somerset a Gloucestershire a konkrétně se 

zaměřením v oblastech internetu, mobilních aplikací, sociálních médií a digitálního 

marketingu. 

10 vítězných firem, vybraných speciální porotou, obdrţí 10 000 liber jako dotaci 

vyplácenou ve 3 splátkách a zároveň podporu podnikání, skládající se ze 3 dnů plných 

workshopů a 3 obchodních sezení s poradci. Starter for 10 nepoţaduje po firmách 

výměnou za poskytnuté finanční prostředky ţádný podíl, jedná se o nenávratnou dotaci, 

která musí být ovšem vyuţita na financování nákladů spojených s rozvojem konkrétního 

výrobku nebo sluţby. Zároveň musí firma jasně doloţit své výdaje. Startef for 10 je 

financován z prostředků Creative Industries iNet
74

 a Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. V roce 2013 se uskutečnil tento program poprvé a všech 10 start-up firem, které se 

ho mohly zúčastnit, jej hodnotí jako velice hodnotný a uţitečný. Mezi některé z nich patří 

Giftio, CoLinked a Rumpus.
75  

Na dalším programu Creative Business Mentoring spolupracuje Creative England 

s podnikatelským inkubátorem NESTA v jihozápadní a severozápadní Anglii a v oblasti 

West Midlands. Kaţdoročně umoţňuje inovativním firmám získat odborné poradenství od 

velmi úspěšných podnikatelů. Celkem proběhly jiţ 3 kola, kterých se zúčastnilo zhruba 

60 firem a většina z nich hodnotí program pozitivně s tím, ţe jim pomohl zlepšit jejich 

obchodní výkonnost. Program je zaloţen na vysoce úspěšném modelu, který vyvinula 

NESTA a díky kterému se řada úspěšných a vysoce postavených podnikatelů stala poradci 

nových rozvíjejících se firem. Další kolo začne v dubnu 2014 a zájemci se mají moţnost 

přihlásit do konce března. Účast v tomto programu vychází kaţdý podnik na 300 liber.
76

 

4.4.5 Future Fifty 

Jedná se o vládní program, který má rozvíjet start-up sektor ve Velké Británii. 

Od dubna 2013, kdy došlo k jeho spuštění, má kaţdoročně pomáhat 50 vybraným 

společnostem z různých odvětví. Do programu se mohou přihlásit firmy zaloţené ve Velké 

Británii, které na trhu obchodují více jak 2 roky a dosáhly meziročního růstu trţeb nejméně 
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o 100 %. Prostřednictvím kombinace vládního a soukromého sektoru program nabízí 

investiční a obchodní poradenství, propagační podporu a další uţitečné sluţby. Firmám je 

umoţněn speciální přístup ke zkušenostem a znalostem advokátních kanceláří, bank, 

účetních a finančních zprostředkovatelů a mnohých dalších společností. Cílem je propojit 

rostoucí firmy s investory, dodavateli a celou veřejností.   

Od této podpory si vláda slibuje nárůst počtu nových pracovních míst a 

zahraničních investic. Má se také zabránit tomu, aby jiţ úspěšné společnosti neopouštěly 

svá území a naopak, aby se naplnil cíl a Velká Británie se stala nejlepším místem v Evropě 

pro vznik a růst podniků.
77

  

4.4.6 Porovnání státní podpory start-up firem ve Velké Británii a 

České republice 

Česká republika si je stejně jako Velká Británie vědoma toho, ţe právě rostoucí 

firmy tvoří podstatnou část HDP a významně se podílí na vytváření nových pracovních 

míst. Rozdíl u těchto zemí však nastává v aktivitě a vytváření programů, které bojují za co 

nejlepší podmínky pro rozvoj daného sektoru. 

V posledních 5 letech britská vláda kaţdoročně podniká nové kroky s cílem 

podpořit růst začínajících firem. V první řadě sníţila regulační a právní překáţky, které by 

mohly bránit bezproblémovému podnikání. Dále se z velké části podílí na jednotlivých 

programech či dotacích, a to prostřednictvím Ministerstva pro podnikání, inovace a 

dovednosti či s pomocí státního fondu. Poskytuje několik finančních programů, které 

nabízí mnoho výhod, jako např. daňové úlevy pro investory, kteří investují do začínajících 

firem. Vláda si také uvědomuje problém regionální nerovnosti a snaţí se o jeho zmírnění 

pomocí řady dalších aktivit, které podporují podnikatele s inovativními projekty 

nacházejícími se mimo Londýn.  

Ve srovnání Česká republika vyuţívá hlavně programů a agentur, které jsou 

spolufinancovány Evropskou unii a jsou doposud součástí Operačního programu Podnikání 

a inovace pro programovací období 2007-2013. V této oblasti se Ministerstvu průmyslu a 

obchodu daří naplňovat stanovená kritéria mnohem lépe, neţ v ostatních oblastech 

operačního programu. Jedná se tak o jednu z hlavních podpor začínajících firem a 

jednotlivé programy mají za sebou uţ mnoho úspěšných výsledků. Bohuţel, za velké 
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selhání během posledních let se povaţuje neschopnost vlády uvést do provozu státní fond 

na podporu začínajících firem, tzv. Seed fond, který měl být z velké části financován z jiţ 

skončeného OP Podnikání a inovace 2007-2013. Problémem u ČR a nedostatkem ze strany 

vlády je také to, ţe dosud neexistuje ţádná agentura na národní úrovni, která by 

zastřešovala celou tuto oblast a jasně stanovovala přesné cíle, zodpovídala za jejich plnění 

a dohlíţela na celý průběh. V současné době, před začátkem nového programovacího 

období, je moţné jen doufat, ţe vláda ČR podnikne daleko více úspěšných kroků 

k zajištění lepší podpory začínajících podniků, a tím se částečně přiblíţí k aktivitám britské 

vlády. 

  

http://www.akciecz.cz/news/statni-seedfond-k-placi/
http://www.akciecz.cz/news/statni-seedfond-k-placi/


62 
 

5 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, která ze zkoumaných zemí, poskytuje 

vhodnější podporu a zázemí začínajícím firmám a také, kde jsou obecně lepší podmínky 

pro zakládání a následný růst firem. 

Start-up firmu je moţné definovat jako začínající společnost, jenţ je typická tím, ţe 

přináší na trh dosud neobjevený či inovativní produkt, který můţe mít pozitivní dopad na 

jakoukoli oblast ţivota. Ve světě je moţné najít velkou řadu projektů, které se dostaly na 

vrchol svého úspěchu a v dnešní době jejich produkt či sluţba pomáhá lidem po celém 

světě. Mnoho takových firem vzniká po celém světě kaţdý den, mají společné cíle a velké 

ambice stát se úspěšnými. Většina zemí si také uvědomuje jejich pozitivní dopad na 

ekonomický růst, zaměstnanost a tvorbu nových pracovních míst, proto dochází 

k všeobecnému růstu podpory, která je této oblasti věnována.  

Práce srovnávala oblast start-up firem v České republice a Velké Británii. U obou 

zemí se nejprve zaměřila na proces zaloţení firmy a výběr vhodné právní formy. Jiţ na 

základě Indexu snadného podnikání, který vydává Světová banka v rámci Doing Business 

Project. Je zřejmé, ţe ČR se svou hodnotou 75 je daleko za Velkou Británií, která je 

hodnocena 10 a právní prostředí je tak zde mnohem příznivější pro podnikání neţ v ČR. 

Během bliţšího zkoumání se toto srovnání potvrdilo a ukázalo se, ţe celkový proces 

zaloţení firmy je v Británii mnohem jednodušší, levnější a rychlejší. Podnikatelé nejsou 

zatíţeni zbytečnými povinnostmi a firma vznikne nejpozději do 48 hodin. Oproti tomu v 

ČR trvá vznik společnosti i měsíc a celý proces je mnohem náročnější nejen na čas, ale i 

finanční prostředky. Moţnou naději lze spatřovat v novém Zákoně o obchodních 

korporacích, který je v ČR platný od 1. ledna 2014 a snaţí se o přiblíţení právě 

k britskému modelu. Jaké budou jeho dopady, a zda bude stát nadále usnadňovat zaloţení 

firmy, je zatím otázkou. Určitě by to ovšem bylo velkým přínosem nejen pro celou českou 

start-up scénu.  

Dalším bodem komparace byla soukromá a státní podpora. Velká Británie má sice 

mnohem větší rozsah a úspěšnost podpory, ovšem kvalita českých programů je také na 

poměrně dobré úrovni a neustále se vyvíjí kupředu. Důleţitým úkolem v této oblasti je 

naopak zvýšit zájem a účast firem v jednotlivých programech a pozvednout informovanost 

veřejnosti o celé start-up scéně včetně konkrétních projektů a jejich moţnostech vyuţití. I 

ve státní podpoře je moţné najít řadu rozdílů. ČR vyuţívá převáţně programů, které jsou 

spolufinancovány Evropskou unií, a samotná iniciativa ze strany vlády je zatím poměrně 
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nerozvinutá. Ovšem jednotlivé programy právě v rámci operačního programu EU plní svou 

úlohu úspěšně a za programovací období 2007-2013 se jim zatím povedlo podpořit více jak 

10 000 projektů v hodnotě přes 88 mld. Kč. Díky těmto dotacím se podařilo vytvořit 

zhruba 21 000 nových pracovních míst, několik podnikatelských inkubátorů a klastrů. 

V současné době se jiţ čeká na spuštění a otevření první výzvy v rámci nového operačního 

programu pro období 2014-2020. Co se týká Británie, ta se prostřednictvím vlády a 

státního fondu podílí na růstu začínajících podniků s mnohem větším zájmem a start-up 

firmy zde mají mnoho moţností, ať uţ se jedná o dotace či finanční programy. Během 

posledních let britská vláda podniká řadu kroků, které směřují k jejich stanovenému cíli – 

stát se zemí vyhledávanou pro zakládání firem a jejich následný růst. Zatím tento úkol plní 

velmi úspěšně a Londýn jiţ nyní zaujímá vedoucí místo ve start-up oblasti v Evropě.  

Také ve financování dochází v Británii k velkému vývoji, existuje zde více 

rizikového kapitálu, andělských investorů i úvěrů, které jsou určené právě pro začínající 

podniky. Britská vláda navíc podporuje pomocí spojení veřejného a soukromého sektoru 

rozvoj nových moţností počátečního financování, jenţ mohou firmy vyuţít. I v ČR 

existuje mnoho společností a investorů, kteří se zaměřují na investování do rané fáze 

podnikání a firmám kromě financí nabízí i své zkušenosti a kontakty. Ovšem v oblasti 

bankovních úvěrů je ČR zatím poměrně nerozvinutá a nejdostupnější je pro start-up firmy 

jen vyuţití kontokorentu na bankovním účtu. 

Na základě provedené komparace je zřejmé, ţe Velká Británie vynakládá mnohem 

více aktivity na vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání. Ovšem důleţitou roli 

zde hraje její výhodná pozice ve světě a ekonomická vyspělost. Česká republika sice 

v problematice start-up firem není natolik rozvinutá a vyzrálá, ale určitě je na dobré cestě 

k tomu, mít takové podmínky, které budou zvyšovat podnikatelskou iniciativu a rozvoj 

firem.  
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Seznam zkratek 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČRUIF Český rozvojový, uzavřený investiční fond 

ČSSZ  Česká správa sociálního zabezpečení 

DPH  daň z přidané hodnoty 

HDP  hrubý domácí produkt 

High–tech pokročilá technologie 

ICT  informační a komunikační technologie 

IT  informační technologie 

Ltd.  Private Limited Company  

OP  Operační program 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

p. a.  za rok 

Plc.  Public Limited Company 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

SVTP  Společnost vědeckotechnických parků 

Tech  technologie 

UKBI  UK Business Incubation 

UKSPA UK Science Parks Association 
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